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 ఈ ఉదయమున ఇకక్డ ఉనన్ందుకు, మరియు సరిగాగ్ వేదిక పైకి
వసుత్ండగా ఈ హెచచ్రికను వినన్ందుకు, ఎంతగానో ఆనందిసుత్నాన్ను.

ఆలసయ్మైనందుకు మనిన్ంచండి. కానీ ఆ వెనకాల, కారల్లో, అంబులెనుస్లలో,
రోగులునాన్రు, మరియు—మరియు నేను లోపలికి రావడానికి ముందే, మీరు

డండి, లోపలికి రాలేనివారి వదద్కు నేను వెళళ్వలసి వచిచ్నది.
2 ఇపుప్డు, ఆ—ఆ చినన్బిడడ్ను ఎతుత్కొనియునన్ ఆ సహోదరి, ఈ
మధాయ్హన్ము ఆమె తిరిగి రాలేకపొతే అని ఆలోచించాను. పర్భువు చితత్మైతే,
ఈ సాయంతర్ము డా, నేను బోధించగోరుచునాన్ను. పర్తిషిట్ంచుటకై ఆమె
తిరిగి రాలేకపోయిన యెడల అపుప్డు, నేను ఈ సమయంలో ఎకుక్వసేపు
నిలబడియుండగానే, సరే, ఆ బిడడ్ను ఇపుప్డే తీసుకొనిరమమ్ని, ఆమెకు చెపప్ండి.
కానీ ఒకవేళ, ఆమె తిరిగి, ఈ రాతికి రాగలిగితే, అది మనకు కొంచెము
మెరుగుగా ఉంటుంది. కానీ ఆమె ఏమి చేయగలిగితే అలాగే చేయనియయ్ండి,
అది ఏమైనా సరే. ఎందుకు, ఆమె తిరిగి రాలేనటల్యితే, మనము ఆ చినన్ బిడడ్ను
ఇపుప్డే పర్తిషిట్ంచుటకు తీసుకొనివదాద్ము. మరియు ఇపుప్డు, ఇవనిన్ ,
నేను మాటాల్డుచుండగా, ఆమె ఇపుప్డు రావాలనుకొంటే, మరి ఇదే అను ల
సమయము.
3 ఇపుప్డు, ఈ రాతి, ఒక పర్తయ్కమైనది, నేను—నేను ఈ రాతి ఒక అంశముపై
మాటాల్డగోరుచునాన్ను, ఒక పర్వచనాతమ్క వరత్మానము: అయాయ్, ఇదేనా
ఆ సమయము? కావున పర్భువు చితత్మైతే, నేను ఈ రాతి ఆ అంశముపై
మాటాల్డగోరుచునాన్ను. ఇదేనా ఆ సమయము, అయాయ్? లేక, అయాయ్,
ఇదేనా ఆ సమయము? అయుయ్నన్ది. మరియు పిదప ఈ సంఘము యొకక్
సముఖములో, నేను ఈ అవకాశమును తీసుకొనగోరుచునాన్ను. ఏమిటంటే,
గత కొనిన్ దినములలో చాలా సంగతులు జరిగాయి, అవనిన్ నేను
గర్హించలేని ఒక—ఏదో ఒక గొపప్ కారయ్మువైపు పిసుత్నాన్యి. కానీ
మనము, మనము ఎలల్పుప్ …దేవుని మారగ్ములు మనుషుయ్డు గర్హించలేడు,
కావున మనము విశావ్సము దావ్రా నడువవలసియునన్ది. ఎవరైనా దేవుణిణ్
వివరించగలిగితే, అపుప్డిక విశావ్సమును కలిగియుండాలిస్న అవసరము
ఉండదు, ఎందుకనగా నీవు—నీవు దానిని ఎరుగుదువు. కానీ మనము
విశావ్సము దావ్రా నడచుచునాన్ము.
4 మరియు ఈ ఉదయము, నేను ఒక సాధారణ సువారత్పరమైన టమును
కలిగియుండాలని తలంచాను, ఎందుకనగా, నేను ఇకక్డికి వచిచ్న తరావ్త
అనేకులు నిలబడి, మరియు చాలాసేపటి నుండి నిరీకిష్ంచుటను సిన తరావ్త
నేను నా ఆలోచన మారుచ్కునాన్ను. మరియు పిదప, ఈ రాతి, బహుశా ఇకక్డ
కొదిద్మందే ఉనన్పటికీ, నేను చెపప్గోరిన దానితో ముందుకు సాగిపోయెదను.
5 వారిలో అనేకులు డియుండగా, మీలో అనేకులు డియుండగా,
నేనొక విషయమును పర్కటించగోరుచునాన్ను. దానిని రిచ్ నేను కొనిన్
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వారములనుండి పర్కటించకుండా ఆగిపోయాను. అదేమిటనగా, పర్భుతవ్ముతో
నాకునన్ పనున్ల కేసు విషయంలో మీ పారథ్నలకు జవాబు వచిచ్నది. అది
పరిషక్రించబడినది. మరియు కావున మనము…అది—అది ఇపుప్డంతా
అయిపొయినది. మీలో అనేకులు గర్హించినటుల్గా వారు నాకు వయ్తిరేకంగా
కలిగియునన్ది టముల నిమితత్ము ఇవవ్బడిన ఆ చెకుక్ల విషయమైయునన్ది,
మరి అయినను అవి నావి అని చెపుప్టకు వారు పర్యతిన్ంచారు. మరియు
అది నా సొతుత్ అని డు వందల యాభైవేల-డాలరుల్ నా పైన జరిమానా
వేయాలనుకునాన్రు, కానీ అది నాది కాదు. అది సువారత్ బృందానికి చెందినది.
మరియు దానిని రిచ్ సంఘానికి తెలుసు. దానిని రిచ్ మీ అందరికీ తెలుసు.
మరియు చివరికి వారు ఎలాంటి చోటుకి వచాచ్రంటే…
6 జరిగినదాని రిచ్ నేను మీకు కొంచెము వివరణ ఇసాత్ను. వారు

డు నుండి ఐదు సంవతస్రాలుగా, దాదాపు, ఐదు సంవతస్రాలుగా, ఈ
కేసులోనే ఉనాన్రని, నేను ఉహిసుత్నాన్ను, మరియు ముందుకు వెనుకకు,
మరియు అనిన్ విధములుగా తిపాప్రు. కానీ నాకు వయ్తిరేకంగా వారు ఏమి
కనుగొనలేకపోయినందుకు నేను చాలా కృతజుఞ్డను, తదావ్రా దాని విషయమై
వారు నా మీద నేరారోపణ చేయలేకపోయారు. కావున అకక్డ, నేరము మోపుటకు
ఏమీ లేదు, ఒకక్టే, అది కేవలం, నా—నా అజాఞ్నము, అని వారు అనాన్రు,
చటట్ము రిచ్ ఎకుక్వగా తెలియకపోవుటవలన అని నేను ఉహించుచునాన్ను.
వారు నా పేరున చెకుక్లు పంపారు మరియు నేను వాటి మీద సంతకాలు చేశాను,
వాటి మీద నా పేరు వాశాను, వాటిని టములకు ఇచాచ్ను. కానీ పిదప,
నేను వాటిమీద నా పేరు వాసినంతకాలము, అవి నావే, మీరు డండి. ఏది
ఏమైనా…వారిటల్నాన్రు, “అది ఆ విధంగా, చేయుట మీకు చాలా బాగునన్ది.
కానీ అవి నీవే, మరియు తరావ్త నీవు వాటిని సంఘమునకు ఇచాచ్వు. కానీ
దాని మీద నీవు నీ పేరు వాసిన వెంటనే, అది నీదవుతుంది, అవి దేనికొరకు
కేటాయించబడినపప్టికీ ఫరావ్లేదు. అవి నీకు వాయబడినవి.” కాబటిట్…ఒకవేళ
వారు దాని మీద వాసియుంటే…దాని మీద ఎవరైనా, “వయ్కిత్గత కానుక,” అని
వాసియుంటే అది బాగానే ఉండేది. కానీ వారు కేవలం, “విలియం బెనాహ్మ్,”
అని వాశారు. శారా? మరియు నేను దాని మీద నా పేరు వాసినపుప్డు, అది
జరిగినది. దానిలోని విషయమంతా అదే. కాబటిట్ వారు…మరియు పిదప చివరిగా
పారథ్నతో…
7 మరియు ఇటీవల కాలములో, మీకు తెలుసు, వారు…ఒక గొపప్, నలల్టి,
పొగ, పొగ రిన, పొలుసులతో, ఒక మొసలివంటి, వయ్కిత్ ఇనుప వేళళ్తో, నా
వైపుగా కదులు వసుత్నన్టుల్, నాకు ఒక దరశ్నము వచిచ్నది. నా దగగ్ర ఒక చినన్
కతిత్ ఉనన్ది, అలాటిది. మరియు అతని మీద ఈ విధంగా ఉనన్ది, “అమెరికా
సంయుకత్ రాషాల పర్భుతవ్ము.” మరియు నేనేమి చేయలేకపోయాను. నేను
నిసస్హాయ సిథ్తిలో ఉనాన్ను. మరియు అపుప్డు పర్భువు రంగము మీదికి వచాచ్డు,
మరియు అది జయించబడినది. మరియు చాలా కాలం కితమే, దానిని నేను మీతో
చెపిప్నది మీకు జాఞ్పకమునన్ది గదా.
8 మరియు ఒక దినమున, వారు రాజీపడుటకు వచాచ్రు. మరియు య్
ఆలబ్నిలోని, శీర్. ఆరిబ్సన్ అనే నా లాయరు, మరియు ఇండియనాపొలిస్ లోని
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ఐస్&మిలల్రువారు, పనున్ల కేసు విషయమై, నాకు ఫోను చేసి, మరియు “ఇకక్డికి
రముమ్,” అని నాతో చెపాప్రు. మరియు నేను అకక్డికి వెళాళ్ను, సహోదరుడు
రాబరస్న్ మరియు నేను, మరియు నా భారయ్, మరియు ఈ సంఘానికి చెందిన
ధరమ్కరత్లు, మరియు మేము అందర వెళాళ్ము. మేము అకక్డికి వెళాళ్ము.
మరియు పర్భుతవ్ము, రాజీపడుటకు ఇషట్పడాడ్రు, అని వారు మాకు చెపాప్రు.
9 మరియు నేను చెపాప్ను, “నేను, ఎవరికైనా ఏదైనా ఋణపడియుంటే,
నేను దానిని చెలిల్సాత్ను. నా శాయశకుత్లా చేసాత్ను. కానీ,” నేను ఇటల్నాన్ను,
“నేను దానికి ఋణపడిలేను.” మరియు నేనిటల్నాన్ను, “నేను—నేను…అది,
యధారథ్మైయునన్ది. దేవుడు దానిని ఎరిగియునాన్డు. మరి నేను దోషినైతే,
వారు ఎందుకని, నా మీద నేరారోపణ చేయడంలేదు?” నేను చెపాప్ను, “దానిని
చేయుటకు వారు ఐదు సంవతస్రాలు పర్యతిన్ంచారు, కానీ దానిని చేయడానికి
వారు ఏమి కనుగొనలేకపోయారు.” కాబటిట్ నేను చెపాప్ను, “లేదు, నేను
తిరసక్రించుచునాన్ను. నేను ఋణపడియునాన్నని ని పించబడే వరకు
నేనసలు దానిని చెలిల్ంచను.”
10 మరి అపుప్డు ఆ లాయరు ననున్ లోపలికి తీసుకెళిళ్ నాతో మాటాల్డినాడు,
మరియు నాతో ఇటుల్ చెపాప్డు, “ఇపుప్డు, మనం కేసును వాదించవచుచ్ను.
పర్భుతవ్ం దానిని పర్యతిన్సుత్ంది.” ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “వారు చేసినపుప్డు, వారు
నీకు వయ్తిరేకంగా కనుగొనగలిగే ఒకే ఒకక్ విషయమేదనగా, అది నీవు…” అది
నేను, ఏమిటంటే, అది నేను దానిని చేసిన విధానమైయునన్ది. నేను ఊరకే
చేయలేదు…
11 లెకక్లను పుసత్కాలలో వాయడం రిచ్ నాకు ఏమీ తెలియదు, కావున నేను
నిజాయితీయని భావించిన విధానములోనే నేను దానిని చేయవలసియుండెను.
మరియు అది—అది నా పేరు మీద బాయ్ంకులో వేయబడలేదు. అది ఎలల్పుప్
సంఘముయొకక్ టముల పేరు మీద, మరియు అటువంటి వాటి మీదనే
బాయ్ంకులో వేయబడినది, డండి, కావున నేను దాని రిచ్ చేయగలిగినది
ఏమీలేదు. మరియు నేను…
12 అతడు చెపాప్డు, “మంచిది, పదివేల డాలరల్ జరిమానాతో, పదిహేనువేల
డాలరల్కు వారు రాజీపడుటకు సిదధ్ంగా ఉనాన్రు.” మరియు లాయరు ఫీజు
పదిహేను వేలు. దానితో నాకు నలభై వేలు అయినది. మరియు వారు మరొక ఐదు
ఎకుక్వ కోరారు, అది ఇపుప్డని నేను తలంచాను. కాబటిట్ నేను వెళాళ్ను…
13 నేను చెపాప్ను, “ఈ లోకములో నలభై వేల డాలరుల్ నాకు ఎకక్డనుండి
వసాత్యి?” నేను ఇటల్నాన్ను, “మీకు తెలుసు, ఇకక్డ నా బాయ్ంకు ఖాతాలో, వంద
డాలరుల్, లేక అంతకంటే తకుక్వే ఉంటాయి.” నేను చెపాప్ను, “నలభై-మరనిన్ వేల
డాలరుల్ నాకు ఎకక్డి నుండి వసాత్యి?” మరియు నేను చెపాప్ను, “బదులుగా
ఇచుచ్టకు నాకేమియు లేదు. నా వదద్ అసలేమియు లేదు. అంతే.”
14 మరియు అతడునాన్డు, “మిసట్ర్. బెనాహ్మ్,” అతడిటుల్ చెపాప్డు, “ఇదీ
సంగతి. ఒకవేళ మనము కేసును వాదించినటల్యితే,” అతడు చెపాప్డు, “మనము
కేసును గెలవగలము అనుటలో ఎటువంటి సందేహములేదు.” అతడు చెపాప్డు,
“కానీ విషయం ఏమిటంటే. నేను ఈ విధంగా చేసాత్ను, గనుక మనము దానిని
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గెలవగలము. నీవు దానిపై నీ పేరును సంతకము చేశావు గనుక అది అంతా
నీదేనని వారు వాదించబోవుచునాన్రు. మరియు అది పర్చార బృందము,
సంఘము, బెనాహ్మ్ సువారత్ బృందం, మరియు పిదప ఒక సంఘము, అను పేరు
మీద బాయ్ంకులో వేయబడినపప్టికి అది నీదేనని వారు పించబోవుచునాన్రు.”
15 మరియు ఒకక్సారి డా, ఒకక్ సెంటైనా నా కొరకు ఖరుచ్పెటిట్నటుల్ వారు
కనుగొనలేకపోయారు. అది నిజం. దేవునికి తెలుసు. పారంభము నుండి నాతో

డా ఉనన్వారు, సరిగాగ్ ఇపుప్డు ఇకక్డే రొచ్నియునాన్రు. ఒకక్ పాయి
డా నా సవ్ంతానికి నేను ఎనన్ ఖరుచ్పెటట్లేదు. పర్తీది, పర్తీ చెకుక్ను,

పర్తీచోట, అంతయు దేవుని రాజయ్ము కొరకే ఖరుచ్చేశాను.
16 అయితే, దానిని డండి, కానీ అది లెకక్కు రాదు. అది—అది మొదటిగా,
నాదనన్టుల్, తరావ్త సంఘము, మరియు పర్చార బృందానికి చెందుననన్టుల్
చేసారు. మరియు వారు దానిని చేయుటకు ఒక మారగ్మును కలిగియునాన్రు,
మీకు తెలుసు, అనిన్ రకాలుగా వారికి తపిప్ంచుకునే మారాగ్లు కలవు. కావున పిదప
నేనిటల్నాన్ను, “మంచిది, నేను—నేను దానిని చేయను.”
17 మరియు అతడు చెపాప్డు, “మంచిది, నేను—నేను వారికి అవి ‘వయ్కిత్గత
కానుకలు’ అని పర్కటించడంవలన, మనము ఆ కేసును ఆ విధంగా గెలవగలిగితే,

శారా? నేను పర్భుతవ్ము దావ్రా, దానిని పర్కటిసాత్ను, ‘వయ్కిత్గత కానుకలు.’”
మరియు చెపాప్డు, “పిదప, నేను దానిని చేసినపుప్డు, మొతత్ం పదివేల డాలరుల్
సావ్సథ్ ముగా వసాత్యి. మరపుప్డు నీవు మరలా తిరిగి అందులోనికే వసాత్వు,
మరియు వాటనిన్టినీ పరీకిష్ంచుకుం , వారు మరొక ఐదు సంవతస్రములు
నినున్ పటుట్కుంటారు.” శారా? మీరు ఒక చెకుక్ వాసినపుప్డు, అది చెలిల్ంపుల
కారాయ్లయం నుండి వెళుత్ంది. వారు ఆ చెకుక్ను, ఫోటో కాపీ తీసాత్రు. అవును,
దానిగుండా వెళిళ్న, చెకుక్లనీన్, నా దగగ్ర ఉనాన్యి. కావున వారిటల్నాాన్రు, “అకక్డే
వారు, తిరిగి మరలా నినున్ పటుట్కుంటారు.”
18 మరియు అతడు చెపాప్డు, “మరొక సంగతి, మిసట్ర్. బెనాహ్మ్, నీవు,
పర్భుతవ్ము దావ్రా, మారలా ఆ విధంగా, విచారణ నిమితత్ము పిలువబడినటెల్తే,
నీవు ఏమి చేసినపప్టికీ, పర్జల దృషిట్లో, ‘నీవొక మోసగాడివౌతావు.’ శారా?
కానీ అది అంతే.”
19 మిసిసీస్పిలో ఉనన్ ఆ చినన్, బాపిట్సుట్ సేవకుడిని డుము. అతడు లోపలికి
వచిచ్ తనను అవమానించాడని ఒక సీత్ చెపిప్నది. మరియు ఆ వయ్కిత్ దేశవాయ్పత్ంగాను
మరియు పర్తి సథ్లము నుండి ఋజువులు తీసుకువచాచ్డు, ఆ దినమునకు,
ముందుగానీ, లేదా దాని తరావ్తగానీ, అతడు కనీసం ఆ నగరానికి చుటుట్పర్కక్లలో
లేడు, ఆ కుంభకోణం నిమితత్ము తిరిగి ఆమె మీద కేసు పెటట్మని నాయ్య రిత్
చెపాప్రు. అతడు చెపాప్డు, “ఆమెను వెళళ్నీయండి.”
20 మరియు అది విచారణ కాలములో ఉనన్పుప్డు, దేశవాయ్పత్ంగా, ఏమి
జరిగినదో మీకు తెలుసా? డెభై-ఐదు శాతము అమెరికా పర్జలు ఇటుల్ చెపాప్రు,
“నిపుప్లేనిదే, పొగ రాదు.” మరియు పాపం ఆ చినన్ వయ్కిత్, నా వలె లేదా
మరొకరివలె, అతడు డా నిరోద్షి, అతడికి దానితో ఏమీ సంబంధము
లేకపోయినపప్టికీ, తన శేష జీవితం అంత దానితో పర్యాసపడతాడు.
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21 నేను కొంత సమయము, చాలా బాధపడాడ్ను, నా జీవితమును దేవుని
రాజయ్ము నిమితత్ము అంకితము చేశాను, శారా, పర్జలు పనున్లు
చెలిల్ంచునటుల్ చేయుటకు, మరియు మంచిపనులు చేయునటుల్గా పర్యతన్ము
చేశాను, మరియు మోసగాళుళ్ మంచివయ్కుత్లుగా అగునటుల్ చేశాను; కానీ ఇపుప్డు,
సవ్యంగా నేను ఒక మోసగానివలె పించబడాడ్ను. నేనిటుల్ అనుకునాన్ను, “ఈ
లోకములో నేను ఏమి చేశాను?”
22 అపుప్డు అది నా దగగ్రకు వచిచ్నది, మరియు నేను బైబిలులో శాను.
ఎటిట్ మినహాయింపు లేకుండా, పరిశుదధ్ గర్ంథములో, ఒక ఆతీమ్య కారాయ్లయం
కలిగిన పర్తీ వయ్కీత్, నైతిక విలువలు లేదా ఇంకే విషయాలలోనైనా సాతానుడు
వారిని పటుట్కొనలేకపోతే, పర్భుతవ్ము వారిని పటుట్కుంది. పారంభం వరకు,
మీరు ఎకక్డి వరకు వెళాళ్లనుకుంటునాన్రో అకక్డికి వెళళ్ండి: మోషే, దానియేలు,
హెబీ బాలురు, బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను. యేసుకీసుత్ గవరన్రు దావ్రా మరణ
శికష్ విధించబడి, మరణించెను. పౌలు, పేతురు, పెదద్ యాకోబు, చినన్ యాకోబు,
వారిలో పర్తి ఒకక్ పర్భుతవ్ము దావ్రా మరణించారు.
23 ఎందుకనగా, అది, పర్తీ పర్భుతవ్ము, సింహాసనము—సాతాను యొకక్
సింహాసనమైయునన్ది. యేసు అలా చెపెప్ను. పరిశుదధ్ గర్ంథము దానిని
చెపుప్చునన్ది. శారా? పర్తీ పర్భుతవ్ము అపవాది చేత నియంతించబడుతుంది.
కీసుత్ దావ్రా నియంతించబడు పర్భుతవ్ము ఒకటి రాబోవుచునన్ది, కానీ అది
వెయేయ్ండల్ పాలనలో ఉంటుంది. కానీ ఇది, ఇపుప్డునన్ ఈ పర్భుతావ్లు, అవి
ఎంత బాగునన్వని మనము అనుకునన్ను, ఇంకను, వాటి వెనుక, అవి—అవి
సాతానుడి ఆధిపతయ్ములో ఉనాన్యి. “ఈ రాజయ్ములు,” వాడు ఇటల్నాన్డు, “అవి
నావి. నేను కోరినటుల్గా వాటితో వయ్వహరిసాత్ను. నీవు ననున్ ఆరాధించినటెల్తే,
నేను వాటిని నీకు ఇసాత్ను.”
24 యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “సాతానా, ఇకక్డి నుండి పొముమ్. ‘నీ దేవుడైన
పర్భువును ఆరాధించి, మరియు ఆయనను మాతర్మే నీవు సేవించవలెను.”’
25 అపుప్డు నేను ని తాస్హపడాడ్ను. నా భారయ్ నా మాటలు వినుచునన్ది.
నేనింకా చెపుప్కుం పోయాను, నేను ఇలా అనాన్ను, “లేదు, అయాయ్, నేను,
నేను బాకీపడి ఉంటే, నేను చెలిల్సాత్ను. నేను బాకీపడి లేను, మరియు నేను
దానిని అసస్లు చెలిల్ంచను. అంతే.” నేనిటుల్ చెపాప్ను, “అసలు, దానిని నేను ఎలా
చెలిల్ంచగలను?”
26 కాబటిట్, నేను ఇంటికి వెళాళ్ను. నేను అనాన్ను, “మేడా, పిలల్ల ముఖము
కడుగుము. వారి దుసుత్లు సిదధ్ము చేయుము. నేను వెళిళ్పోతునాన్ను.” ఇంకా
నేనిటుల్ చెపాప్ను, “వారు కనీసం…పర్తీది, అది సరిగాగ్ తలకిందులైనది.”
27 నేను ఇటల్నాన్ను, “నేను ఏమి చేశాను? నాకు చెపుప్ము.” నేను చెపాప్ను,
“ఇంకను, నేను, నలభై వేల డాలరాల్? య్! నాకది ఎంత కషట్మో నీకు అరథ్ం
కావడంలేదు.”

మరియు ఆమె ఒక మంచి దీనమైన భారయ్వలె, లోపలికి వచిచ్నది, చెపెప్ను…
“నేను వెళుత్నాన్ను,” అని నేను చెపాప్ను.
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28 అందుకామె ఇటల్నన్ది, “అది ఏదైనా మేలు చేసుత్ంది అని మీరు
అనుకుంటునాన్రా? దానిని రిచ్ పారథ్న చేశారా?”
29 “సరి, మరలా నేను దాని విషయమై పారథ్న చేయడం మంచిది,” అని
అనుకునాన్ను. నేను లోపలికి వెళాళ్ను. ఒక లేఖనము, అని ఆయన నాతో
చెపిప్నటుల్గా అనిప్ంచినది.
30 దానిని రిచ్ దేవుడు ఏమి చేశాడు, అని మనము ఎలల్పు లేఖనమును
గమనించగోరుచునాన్ము, మీరు డండి.
31 మరియు ఒక దినమున, వారు ఆయనను అడిగారు, మీకది తెలుసు,
పర్భుతవ్ము ఎదుట ఆయనపై నేరారోపణ చేయుటకు పర్యతిన్ంచారు—
పర్యతిన్ంచారు. వారిటల్నాన్రు, “సవ్తంతర్ దులమైన మనము కైసరుకు
కపప్ము లేదా పనున్లు చెలిల్ంచుట నాయ్యమా?”

అందుకాయన ఇటల్నాన్డు, “మీ దగగ్ర ఒక నాణెము ఉనన్దా?” ఇటల్నాన్డు,
“దాని మీద వాత ఎవరిది?”

“కైసరుది,” అని వారు చెపాప్రు.
32 అందుకాయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “అటెల్తే మీరు కైసరుది కైసరునకు చెలిల్ంచడి.
మరియు దేవునిది దేవునికి చెలిల్ంచండి.”
33 నేను దానిని రిచ్ ఆలోచన చేశాను. నేను బైబిలును తెరచి దానిని
చదివాను. నేనిటుల్ తలంచాను, “నిజమే, పర్భువా, అది వాసత్వం. కానీ ఇది కైసరుకి
చెందినది కాదు. ఇది నీది. అది కైసరుది కాదు. ఒకవేళ అది నాదైయుయ్ంటే, నేను
ఇంకా అదనంగా పనున్ చెలిల్ంచవలసియుండేది, సరి, అది కైసరుకి చెందినదైతే,
అది భినన్ంగా ఉంటుంది. కానీ, ఇది, ఇది నీదైయునన్ది. శారా? మరియు
మొదటిగా, అసలు అది—అది కైసరుది కాదు.”
34 మీకు తెలుసు, ఆయన ఎలల్పుప్ వాకయ్ములో జవాబును కలిగియునాన్డు.
నేను ఇంకా కొంచెము ముందుకు చదివాను, మరియు ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను,
“సీమో , నీ జేబులో చేపల గాలము లేదా?” శారా? “నీవు ఎలల్పు
ఒక చినన్ గాలము మరియు ఒక తీగెను తీసుకువెళాత్వు. మరియు నేను ఈ
ఉదయమే ఆ—ఆ నది వదద్నునన్, ఫిష్ బాయ్ంకులో కొంత జమ చేశాను, నీకు
తెలుసు.” ఆయన చెపెప్ను…“నేను కొంత జమ చేశాను, మరియు ఆ బాయ్ంకు
అధికారి తాను కలిగియునన్దానిని తపప్కుండా చెలిల్సాత్డు. నీవు కేవలము అకక్డికి
వెళిళ్ మరియు ఆ నదిలో గాలము వేయుము. మరియు నీవు బాయ్ంకు దగగ్రికి
వెళిళ్నపుప్డు, అతని నోరు తెరువుము, మీరు శారా, మరియు అతడు—
అతడు నాణెమును ఇచుచ్ను. మనం వారికి అభయ్ంతరము కలిగించవదుద్. వారికి
అభయ్ంతరానిన్ కలిగించకండి. శారా? సీమోను, వెళిళ్ దానిని చెలిల్ంచుము. అది
నా కొరకు మరియు నీ కొరకైయుండును.”
35 నేను ఇటల్నుకునాన్ను, “నిజమే, దేవా. నీవు దేశవాయ్పత్ంగా, చేప బాయ్ంకులను
మరియు సమసత్మును కలిగియునాన్వు. అది ఎలా జరుగుతుందో నాకు
తెలియదు.”
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36 అయితే మేము కిందకి వెళాళ్ము. నేను చెపిప్న దానిపై నిలబడిన
సహోదరులను సరిగాగ్ ఇకక్డ సంఘములో నేను కలిగియునాన్ను, మరియు
నేనొక బాయ్ంకు పతానిన్ ఉంచాను, మరియు నలభై వేల డాలరుల్ తీసుకొని, దానిని
చెలిల్ంచాను.
37 నేను ఇంటికి వెళాళ్ను. అవి గనుక మళీళ్ ఎనన్డైన నా మీదకు వసేత్, నేను ఆ
చెకుక్ను వాసిన విధానానిన్ తెలుసుకోవాలని అనుకుంటునాన్ను. నేను చెపాప్ను,
“ఇది నేను పనున్లనిన్టి నుండి విడుదల పొందాను అని చెపుప్టకైయునన్ది.
సరి, వారు దానిని ఆమోదించుట మంచిది, దాని తరావ్త వారు నిశచ్యంగా ఒక
గందరగోళంలో పడిపోతారు.” వారు దానిని చేశారో లేదో తెలుసుకొనుటకు,
నేను విడవకుండా, బాయ్ంకుకు ఫోన్ చే త్నే ఉనాన్ను.

మరియు, చివరికి, బాబ్ నాతో చెపాప్డు, ఇలా అనాన్డు, “బిలీల్, వారు
దానిని చేశారు.”
38 నేను లోపలికి వెళిళ్ మరియు నా భారయ్ను కౌగిలించుకొని, “పియా, నేను
సవ్తం డను,” అని నేననాన్ను. సవ్తం లవవ్డం అనేది, ఎటువంటి ఒక
అను తి కదా!
39 కాబటిట్ ఇపుప్డు నేను దానిని తిరిగి చెలిల్ంచగలను, వారు దానిని నాకు
చాలా సులభతరము చేశారు. నేను దానిని సంవతస్రమునకు నాలుగు వేల
డాలరుల్గా చెలిల్ంచగలను. ఇపుప్డు, పర్జలారా, నేనిక ఎంతమాతర్ము బదద్కంగా
ఉండలేను. నేను బయటకి వెళిళ్ మరియు పనికి వెళళ్వలసియునన్ది. కాబటిట్
నేను—నేను…దానిని తిరిగి చెలిల్ంచుటకు నాకు పది సంవతస్రములు పటుట్ను.
మరియు ఒకవేళ—ఒకవేళ యేసు రానియెడల. మరియు అపుప్డు, ఆయన
వచిచ్నపుడు, అపుప్డు ఎలాగైనను ఆ అపుప్లనిన్ పరిషక్రించబడతాయి.

శారా? కావున, పిదప, కావున నేను—నేను ఆశిసుత్నన్ పర్కారం మీరందరు…
మీ పారథ్నలు…మరియు, ఈ రాతి, కొదిద్గా దానికి వరిత్ంచు ఒక చినన్దానిపై
నేను కొనసాగిసాత్ను. కానీ నాకు సహాయము చేసినది మీ పారథ్నలే. మీకు, చాలా
వందనములు. దేవుడు మిముమ్లను దీవించునుగాక. మనము ఎకక్డ ఉనన్పప్టికీ
నేను దానిని ఎనన్టికీ మరచిపోను.
40 ఈ రాతి, దేవుని చితత్మైనయెడల, నాకు తెలిసిన కొనిన్ సతయ్ములను నేను
చెపప్గోరుచునాన్ను. మరియు తపప్కుండా రండి. ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకొనండి:
అయయ్లారా,ఇదిఏసమయము?
41 ఇపుప్డు మనము…వారు ఈ మిగతా వారమంతా, రిత్గా కారయ్కర్మాలు
కలిగియునాన్రని…నేను నముమ్చునాన్ను. మరియు సోమవారము రాతి…
ఈ రాతి, ఈ రోజు మరియు ఈ రాతి, మరియు సోమవారం టములు
కలవు. సోమవారం రాతి సం రణ్ రాతి డిక కలదు. మరియు—మరియు
మంగళవారం, తన సంవతస్ర దినము; మీరు గనుక పటట్ణము వెలుపల
ఉనన్టల్యితే, ఇంటికి తిరిగి వెళళ్వచుచ్.
42 మరియు ఆ టముకొరకు మనమికక్డ కొందరు చకక్ని సేవకులను
మనతో కలిగియుంటాము. మనము, ఒక—ఒక మంచి పర్సంగికుల బృందము,
మరియు మధయ్రాతి వరకు, పర్తియొకక్రు విరామ సమయాలలో మాటాల్డటానిన్
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కలిగియుంటాము. మరియు ఒకవేళ వరుసలో ఉనన్టల్యితే, కొనిన్ సారుల్ వారు
పర్భురాతి భోజనము తీసుకుంటారు. ఈ సారి వారు దానిని చేసాత్రో లేదో, నాకు
తెలియదు. వారేమో కేకలు వేయు , అరచు , పేలుచ్కొను , తాగుచు,
మరియు అటుల్ కొనసాగుతుంటారు, కానీ మనము పర్భురాతి భోజనము
తీసుకుంటాము. ఆమేన్. తన సంవతస్రమును సరిగాగ్ పర్భురాతి భోజనముతో,
పారంభించెదము. ఇపుప్డు, మీరంద ఆహావ్నించబడాడ్రు. మరియు, మీకు,
పరలోకపు దేవుడు మీకందరికీ ఇకక్డ ఉండే అవకాశమును ఇచుచ్నని నేను
ఆశి త్నాన్ను.
43 ఇపుప్డు, మనకు వాకయ్మును సమీపించడానికి ముందు, నేను దీనిని డా
చెపప్గోరుచునాన్ను, అదేమిటంటే, నేను నిశచ్యంగా ఈ సంఘమునకు, దాని
సభుయ్లకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ను, అది మీరు నా కొరకు ఈ టు
దుసుత్లను తెచిచ్నందుకైయునన్ది. మీకు చాలా, వందనములు. అది నాకు
ఎంతో విలువైనది. మీరు పంపిన కారుడ్లు మరియు ఆ—ఆ—ఆ కిసట్మస్
సమయములోని కారయ్ములు, మరియు మీరు కుటుంబమునకు పంపిన
బహుమతులు, మరియు, ఓ, నేను, అవి నాకు లెకక్కు మించినవైయునన్వి.
మరియు అవి మీ దగగ్ర నుండి వచాచ్యని తెలుసుకొనుటవలన, ఆ చినన్ చినన్
గురుతులు నా హృదయములోని ముదర్ను తాకకుండా, ఏవి ఆపలేవు.
మరియు వారిలో కొందరు వారి కిసట్మస్ బహుమతులను డబుబ్ పములో
పంపారు.
44 మరియు కొందరు అటువంటివి పంపారు. ఒక సహోదరుడు జేబులో
పెటుట్కొనే పుసత్కమును పంపాడు, మరియు దాని మీద నా పేరు ముదించాడు.
మరియు మీరు డగలుగునటిట్ది ఒకటి అతికించబడియునన్ది; దానిలో
పర్భువుయొకక్ పారథ్నను అది కలిగియునన్ది. మరియు, ఓ, అటువంటి
కారయ్ములు, అవి సరిగాగ్, అవి మాకు చాలా విలువైనవి. నా భారయ్ మరియు
నేను, మరియు పిలల్లు అందరము మీకు, “చాలా వందనములు,” అని
చెపప్గోరుచునాన్ము. అది చాలా చినన్ది. కానీ నేను దీనిని చెపుప్చునాన్ను, ఇది
ఎవరైనా చెపప్గలిగిన గొపప్ పదమైయునన్ది, “దేవుడు మిముమ్ను దీవించును.”
దాని కంటే గొపప్దేదియు ఉండదు.
45 ఇపుప్డు, మరి ఆ తుపాకీని నాకొరకు కొనన్టువంటి, ఇకక్డ ఈ
సంఘములోని సహోదరులకు, నేను—నేను నా టును ధరించాను,
కానీ నేను—నేను సంఘమునకు ఆ తుపాకీని తీసుకురాలేకపోయాను.
అయితే అది…అపుప్డు వారు నిజంగా నామీద ఏదైనా వయ్తిరేకతను
కలిగియుండవచుచ్ను, కాదా? కావున సహోదరులారా, నేను—నేను—నేను
మీకు నిశచ్యముగా కృతజఞ్తలు చెపుప్చునాన్ను. మరియు నేను వారు పేరుల్
ఒక చినన్దానిపై చదువబోవుచునాన్ను…కానీ నినన్ సహోదరులలో ఒకరు వచిచ్,
ఇలా చెపాప్రు, “ఓ, సహోదరుడా బెనాహ్మ్, నాకు కృతజఞ్తలు చెపప్వదుద్—
వదుద్—వదుద్. అది దానిలోని సంతోషానన్ంతటిని తీసివేసుత్ంది.” శారా?
కావున ఆ మిగతా వారు డా అలాగే అనుకొనుచునాన్రని నేను తలంచాను.
కానీ నాకు నీ పేరు తెలుసు. వారు దానిపై టైపు చేశారు. నేను ఎలల్పుప్ దానిని
జాఞ్పకముంచుకుంటాను. మరియు దేవుడు మిముమ్ను గొపప్గా దీవించునుగాక.
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46 మరియు నేను ఎకక్డ విశాంతి తీసుకొంటానో మీకు తెలుసు, మరి అది ఆ
గుహలోనికి వెళిళ్, అకక్డ రొచ్ని మరియు అకక్డ నివసించడమైయునన్ది. నాకు
బాధ కలిగినపుప్డు, నేను ఇక ముందుకు వెళళ్లేనపుప్డు, అపుప్డు నేను ఏదైనా
వేటాడిన పరయ్టన రిచ్, లేదా ఏదైనా చేపల వేట రిచ్ ఆలోచిసాత్ను. నేను దానిని
అభినందిసాత్ను. దేవుడు మిముమ్ను దీవించును గాక.
47 ఇపుప్డు, మనము దేవుని వాకయ్మును సమీపించుచుండగా, మనము ఒకక్
కష్ణము తలలు వంచుదామా. ఈ ఉదయమున ఇకక్డునన్ వినన్పములు, సరిగాగ్
ఇపుప్డు లెకిక్ంచలేనంత సంఖయ్లో ఉనాన్యని నేను ఖచిచ్తంగా చెపప్గలను.
కావున నేను ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను, మనము తలలు వంచియుండగా, మీ
పర్తేయ్క వినన్పములు, మీ హృదయములలో ఉనన్టెల్తే, కేవలం మీ చేతులు పైకి
ఎతత్ండి, మరియు ఇటుల్ చెపప్ండి, “దేవా, నేనిపుప్డు ఏమి తలంచుచునాన్నో నీవు
ఎరిగియునాన్వు.”
48 పర్భువైన యేసు, పర్తి హసత్మును నీవు సుత్నాన్వు. మరియు దాని వెనుక
ఏమి ఉనన్దో నీవు ఎరిగియునాన్వు. ఆ హసత్ము కింద ఒక వినన్పము ఉనన్ది.
మరియు ఇపుప్డు మేము, కాలము అంతటా వాయ్పించియునన్, ఆ గొపప్ తెలల్ని
ముతయ్ము వంటి, ఆ జీవముగల దేవుని సింహాసనమును భకిత్గౌరవములతో
సమీపించుచునాన్ము, అకక్డ యెహోవా దేవుడు దాని మీద ఆశీనుడైయునాన్డు,
మరియు కీసుత్ రకత్ము ఆ బలిపీఠము పైన ఉండియునన్ది. మరియు “నా
నామమున తండిని ఏది అడిగినను, అది అనుగర్హించబడును,” అని చెపిప్న
ఆయన దావ్రా, ఆ రకత్ముగుండా మేము మాటాల్డుచునాన్ము. దేవా, ఈ
ఉదయమున, నీవు ఆలకించి, మరి వారి వినన్పములకు జవాబు దయచేయవా?
నీవు వాటిని అనుగర్హిసాత్వని, ఈ దినమున, వారి పారథ్నలతోపాటు నా పారథ్నను

డా ఉంచుచునాన్ను.
49 పర్భువా, వాయ్ధితో మరియు బాధతో ఉనన్వారి కొరకు, చేతిరుమాళుళ్ ఇకక్డ
పెటట్బడియునన్వి. మరియు బైబిలులో మాకు ఇటుల్ బోధించబడినది, “వారు
పరిశుదధ్ పౌలు నుండి చేతి రుమాళళ్ను మరియు పై వసత్ములను తీసుకునాన్రు,
మరియు వాటిని రోగుల మీద ఉంచినపుప్డు, అపవితాతమ్లు వారి నుండి
బయటకు పోయినవి, మరియు రోగములు వారిని విడిచిపోయాయి.” మరియు,
తండీ, ఎంతోకాలంగా మాకు తెలిసిన దానినిబటిట్, మేము పరిశుదధ్ పౌలు కాదని
మేము నిశచ్యంగా ఎరిగియునాన్ము. అయితే, చివరికి, అది పరిశుదధ్ పౌలు
కాదని మాకు తోచుచునన్ది. అది అతనిలోనునన్ కీసేత్. మరియు లేఖనం పర్కారము
నీవు “నినాన్, నేడు, మరియు నిరంతరము ఒకక్టేరీతిగా,” ఉనాన్వు. ఇపుప్డు,
పర్భువా, ఈ పర్జలు, మేము దేవుని అడిగినటెల్తే, మరియు ఈ చేతి రుమాళుళ్
తీసుకొని మరియు వాటిని వారి రోగుల మీద ఉంచినపుప్డు, వారు సవ్సథ్త
పొందుతారని, నముమ్చునాన్రు. పర్భువా, ఈ చేతి రుమాళుళ్ రోగులు మీద
ఉంచినన్పుడు ఆలాగు జరగాలని నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను.
50 మరియు ఒక సారి చెపప్బడినదాని పర్కారం, ఇశాయేలీయులు వాగాద్న

మికి పర్యాణి త్, వారి విధి నిరవ్హణలో యునాన్రు, మరియు విధి
నిరవ్హణ మారగ్ములో, ఎరర్సముదర్ము వారికి అడుడ్గా వచిచ్నది. అయితే ఆ అగిన్
సత్ంభములో నుండి దేవుడు, కోపముతో నిండిన కనున్లతో కిందకి శాడు,
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మరియు ఆ సముదర్ము భయపడినది. మరియు దాని అలలు, దాని నీరు వెనుకకు
వెళిళ్పోయాయి. మరియు ఇశాయేలీయులు ఆరిన నేల మీదుగా, ఆ వాగాద్న
దేశమునకు వెళాళ్రు.
51 ఇపుప్డు, పర్భువా, ఈనాడు, యేసుకీసుత్ రకత్ము దావ్రా డుము. మరియు
ఈ ఉదయము మేము ఇకక్డ చేయుచునన్ ఈ విశావ్సపు కారయ్మును మీరు

డండి. మరియు సాతానుడు భయపడి పారిపోవును గాక. మరియు ఇకక్డ
ఉనన్ పర్తి ఒకక్ యాతికుడు, మరియు ఈ రాతి చేతిరుమాలు పైన ఉంచినపుప్డు,
బహుశా వారు…మారగ్ము తెరువబడి, మరియు వాయ్ధి తొలగిపోవును గాక,
మరియు వారు పరిశుదాధ్తమ్చేత, ఆ అగిన్సత్ంభముచేత నడిపించబడుచు, వాగాద్న
దేశమునకు పర్యాణించుదురు గాక. పర్భువా, దానిని అనుగర్హించండి.
52 ఇపుప్డు, ఈ టములను, చదువుచునన్ ఈ వాకయ్ములను, ఈ పాఠయ్
సందరభ్మును, ఆశీరవ్దించండి. పర్భువా, అదేమిటో మాకు తెలియని, ఒక
గొపప్ కారయ్మునకు, మేము సమీపముగా ఎదుగుచుండగా, ఈ ఉదయమున
పరిశుదాధ్తమ్ ఈ వాకయ్మును తీసుకొని మరియు మాలో పర్తి ఒకక్రికి మాధురయ్ంగా
పంచిపెటుట్నుగాక. పర్భువా, మా హృదయములు వింతగా కదిలింపబడినవి.
మరియు మేము భకిత్గౌరవముతో నినున్ మరియు నీ వాకయ్మును
సమీపించుచుండగా, నీవు దాని భావమును మాకు అనువదించవలసిందిగా,
ఇపుప్డు మేము పారిథ్ంచుచునాన్ము. యేసు నామములో మేము దీనిని
అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.

ఇపుప్డు, ఈ రాతి, దీనిని మరచిపోవదుద్…సమయము, ఇది ఏ
సమయము?
53 మరియు ఇపుప్డు, ఈ ఉదయము, మీ బైబిళుళ్ మీ దగగ్ర ఉనన్వారు డా,
దీనిని తీయాలని కోరుచునాన్ను. లేదా, మీకు కావాలంటే, కొదిద్ నిమిషాలలో,
మేము ఎకక్డనుండి చదువగోరుతామో, ఆ లేఖనములను వాసుకొనండి,
అవి అపొసత్లుల కారయ్ములలో ఉనన్వి. మనము రెండు లేక డు చోటల్
నుండి చదవవచుచ్ను. మొదటిగా, అపొసత్లుల కారయ్ములు 26:15. అపొసత్లుల
కారయ్ములు, 25వ అధాయ్యము 15వ వచనము, నుండి పారంభించుదాము.
54 తరావ్త మనము అపొసత్లుల కారయ్ములు 23:11 చదువగోరుచునాన్ము.
మరియు మీరు కోరినటల్యితే, మీరు దీనికి, ఫిలిపీప్ 1:20 డా కలపండి, బహుశా
దానిని చదువుటకు నాకు సమయము ఉండకపోవచుచ్ను. అదంతయు ఒకే
సంగతి రిచ్, ఒకే మాటలైయునన్వి.
55 ఇపుప్డు, అపొసత్లుల కారయ్ములు, 26:15, అది ఈలాగున
చదవబడుచునన్ది:

మరియునేను, పర్భువా, నీవేవడవు? అని అడిగితిని, అందుకాయన
నీవుహింసించుచునన్యేసునునేనేఅనిచెపెప్ను.
…లెముమ్, మరియునీపాదములుమోపినిలువుము:ఈఉదేద్శయ్ము
కొరకే నేనునీకుపర్తయ్కష్మైతిని, నినున్ ఒక పరిచారకునిగానుమరియు
నీవు చిన ఈ సంగతులకు, మరియు నేను నీకు పర్తయ్కష్మవవ్బోవు
సంగతులకుఒకసాకిష్గానియమించుటకైయునన్ది;
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నేను ఈ పర్జలవలనను, మరియు అనయ్జనుల,…వలనను హాని
కలుగకుండనినున్కాపాడెదను,
వారికనున్లుతెరచి,మరియువారినిచీకటిలోనుండివెలుగులోనికి,
సాతాను అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిపుప్టకు నేను
నినున్ పంపియునాన్ను, తదావ్రా వారు నాయందలి విశావ్సము
చేత పాపకష్మాపణను, పరిశుదధ్పరచబడిన వారిలో సావ్సథ్ మును
పొందుదురనిచెపెప్ను.
కాబటిట్, ఓ…అగిపాప్, ఆకాశము నుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు
నేనుఅవిధేయుడనుకాలేదు:
కానీ మొదట దమసుక్ వదద్ ఉనన్వారికిని, మరియు
యె షలేములోను దయ దేశమంతటను, మరియు వారు
ఆ…తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది
దేవునితటుట్ తిరిగి, మారుమనసుస్కు తగిన కియలు చేయవలెనని
పర్కటించుచుంటిని.

56 అపొసత్లుల కారయ్ములు 23లో, మరియు మరలా 11వ వచనము:
ఆ రాతి పర్భువు అతని యొదద్ నిలుచుండి, ధైరయ్ముగా ఉండుము,
పౌలు: ఎటల్నగా…యె షలేములో ననున్ రిచ్ నీవేలాగు
సాకష్ మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో డా సాకష్ మియయ్వలసి
యునన్దనిచెపెప్ను.

57 మనముందునన్టిట్ ఈ చదువబడిన అంతయ్ంత కృపాభరితమైన పరిశుదధ్
వాకయ్మునకు, దేవుడు తన పరిశుదధ్ ఆశీరావ్దములను జతపరచునుగాక.
58 ఇపుప్డు, కొంత కాలము కితం ఒక వయ్కిత్ ఒక బోధ చేయుటను, లేదా
మాటాల్డుటను నేను వినాన్ను, మరియు అతడు ఈ మాటను ఉపయోగించాడు:
సం రణ్త. మరియు నేను ఇటుల్ తలంచాను, “అది చాలా మంచి మాట.” అది
చాలా సారుల్ ఉపయోగించబడుటను నేను వినాన్ను, “సం రణ్త.” అది…
59 నేను వెబ్ సట్ర్, నిఘంటువులో శాను. వెబ్ సట్ర్ నిఘంటువు పర్కారము,
అది “దానికదే సం రణ్మైనది; అపరిమితమైన శకిత్గలది; పర్ధానముగా అదే
అంతిమము.” మరియు ఒక అంతిమము అనగా “ఆమేన్. అంతే.” అదొక,
సం రణ్తైయునన్ది.సం రణ్తఅనే పదానికి, అది “అపరిమితమైన శకిత్.” అది—
అది, “దానికదే పరి రణ్త గలది. అది సమసత్మును కలిగియునన్ది. అది దానిని
సిథ్రపరుసుత్ంది.”

నేను తలంచాను, “అదొక మహిమకరమైన కారయ్ము. అదొక అదుభ్తమైన
పదము.”
60 మరియు ఇపుప్డు, ఒక మాట అనగా వయ్కత్పరచబడిన తలంపైయునన్ది.
మొదటిగా అదొక తలంపై ఉండాలి, మరియు పిదప, అదొక మాటగా
మారుతుంది. ఎందుకనగా, తలంపు లేకుండా నీవు నీ మాటలు పలుకలేవు.
61 మనము భాషలలో మాటాల్డుచునన్పుప్డు, మనకు ఎటువంటి తలంపు
ఉండదు. అది దేవుడు ఆ తలంపులను తీసుకొనుచునాన్డు. అది దేవుని
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ఆలోచనలు మన పెదవులను వాడుకొనుటయైయునన్ది. అది ఆతమ్ పేరేపణ
దావ్రా మాటాల్డుచునన్టల్యితే, నీవు భాషలలో మాటాల్డుచునన్పుప్డు నీవేమి
చెపుప్చునాన్వో మేము ఆలోచించము లేదా మేము ఎరుగము. నీవు అనువాదం
చేసుత్నన్పుప్డు, నీవేమి చెపుప్చునాన్వో నీకు తెలియదు. నీవు కేవలం దానిని
పలుకుతావు. అంతే. శారా? అది దేవుడు. మరియు పర్వచించుట, నీవు
నీ సొంత తలంపులను ఉపయోగించుట లేదు. అది దేవుడు, ఎందుకనగా
సహజంగా నీవు చెపాప్లని తలంచనివాటిని నీవు చెపాత్వు. శారా?
62 కానీ సం రణ్త అనే మాటకు అరథ్ం “ఒక అంతిమము.” మరియు, కావున,
పర్తియొకక్రు ఒక అంతిమమును కలిగియుండాలని నేను తలంచుచునాన్ను.
మరియు ఇపప్టి వరకు సాధించిన పర్తి గొపప్ విజయము వెనుక, ఒక సం రణ్త
ఉండియునన్ది. అది ఏదైనపప్టికీ, దాని వెనుక ఒక సం రణ్త ఉంటుంది.
మరియు పర్తివయ్కిత్, దేనినైనా సాధించుటకుగాను, మొదటిగా ఒక సం రణ్తను
కలిగియుండాలి. మరియు మీరు దీని దావ్రా, దాని దావ్రా, తిరిగి ఆ ఇంకొక
దాని దావ్రా వచిచ్, ఆ సం రణ్తకు, ఆ ఆమేన్ వదద్కు, లేక ఆ అంతిమమునొదద్కు
వచేచ్ంతగా అదే చివరిదైయుంటుంది. మీరు దేనిని రిచ్…ఇంకో మాటలో
చెపాప్లంటే, మీరు కటుట్బడియుండుటకు మీరొకదానిని కలిగియునాన్రు. పర్తి
విజయ సాధనకు, అదే చివరి గమయ్మైయునన్ది. అది ఎకక్డో ఉండియునన్ది. అది
ఆ గమయ్ము నొదద్కు వచుచ్వరకు అది అనేక కారయ్ములగుండా తిరిగి రావచుచ్ను,
అయితే వాటనిన్టికి ఒక ఆమేన్ అనునది ఉనన్ది. ఖచిచ్తంగా అటువంటిది ఒకటి
ఉండవలసియునన్ది. అటువంటిది ఒకటి లేకుండా జీవితములో నీవు ముందుకు
సాగలేవు.
63 నీవు, నీవు పెండిల్ చేసుకునన్పుప్డు, నీవా గమయ్మును చేరువరకు, నీ
మనసుస్లో ఏదోయొకటి యుంటుంది. మరియు అది నీ భారయ్, లేక నీ భరత్ కొరకైన
పేమయైయుండవచుచ్ను. సరే, బహుశా ఆమె జాన్ భారయ్ వలె అందముగా
లేకపోవచుచ్ను; లేక ఆమె, సరే, ఆమె ఆ—ఆ అది, ఇది కాకపోవచుచ్ను. కానీ
ఆమె విషయమై ఏదో ఉండియునన్ది, అది, అది నినున్ తాకుతుంది. నీవు—
నీవు—నీవు ఇటుల్ చెపాత్వు, “ఆమె ఇతరులవలె అందముగా లేకపోవచుచ్ను,”
లేదా, “అతడు ఇతరులవలె అందముగా లేకపోవచుచ్ను.” కానీ ఆ వయ్కిత్ ఒక
పర్తేయ్కమైనవాడు, అనే ఒక సం రణ్త అకక్డ ఉండవలసియునన్ది, మరి అకక్డే
నీవు దానిని పటుట్కొనియునాన్వు. అది గనుక అకక్డ లేనటెల్తే, నీవు వివాహము
చేసుకొనకపోవుట మంచిది. ఆ గమయ్సాథ్నం! ఆ సం రణ్త!
64 బైబిలులో, సం రణ్తలు కలిగిన అనేకులను రిచ్ మనము తలంచగలము.
ఓ, మనము ఆ బైబిలుయొకక్ పర్వాహము నుండి ఎంతగా తీసుకొని, మరియు
ఇపప్టినుండి, రెండు వారాలు సరిగాగ్ ఇకక్డే ఉండగలము కదా; మరియు
బైబిలులోని సం రణ్తల రిచ్ ఆలోచిసేత్, మనము దాని అంచును డా
తాకలేము. ఉదాహరణకు, నేను ఒకరిని లేక ఇదద్రిని తీసుకొని, సంకిష్పత్ముగా
వివరించనివవ్ండి.
65 యోబును డండి. ఇపుప్డు, అతడొక సం రణ్తను కలిగియునాన్డు.
నీతిమంతుడైన, ఆ వయ్కిత్కి సమసత్ము కీడు సంభవించినది. ఇపుప్డు, అతడు
నీతిమంతుడు కాడని చెపేప్ ధైరయ్ము మనం చేయలేము, ఎందుకనగా అతడు
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నీతిమంతుడని దేవుడే చెపాప్డు. మి మీద యోబు వంటి వారెవవ్
లేరు. అతడు దేవుని దృషిట్లో, పరి రుణ్డు. మరియు అతడు దానిని
ఎరిగియునాన్డు, ఎందుకనగా అతడొక అంతిమమైన దానిని కలిగియునాన్డు.
పర్తీది వయ్తిరేకముగా కనిపించినపుప్డు, అతడొక సం రణ్తను కలిగియునాన్డు.
66 అకసామ్తుత్గా వాయ్ధి వచిచ్నది. అతని సేన్హితులు ఇలా చెపిప్యుండవచుచ్ను,
“ఇపుప్డు, యోబు, నీ పరిసిథ్తి ఇలా ఉంది. నీవు పాపము చేసుత్నాన్వని అది
ని పిసుత్నన్ది. నీవు తపిప్దసుత్డవు.” మరియు అపుప్డు బిషపుప్లు వచాచ్రు. వారు
యోబుకు ఆదరణకరత్లు అని చెపుప్కునాన్రు. మరియు అతణిణ్ ఆదరించుటకు
బదులు, వారు అతని జీవితములో పాపము తపప్ మరి దేనిని డలేదు,
ఎందుకనగా దేవుడు అతనితో ఆ విధంగా వయ్వహరించాడు.
67 మరియు అతడి పిలల్లు చనిపోయారు. అతడి—అతడి ఆసిత్
దహనమైపోయినది. అతనికి—అతనికి పర్తీది విరోధముగా జరిగినది. మరియు
సవ్యంగా అతని జీవితం సైతం అపాయములో ఉండగా, ఒక డిద కుపప్ మీద

రుచ్నాన్డు, అరికాలు మొదలుకొని నడినెతిత్ వరకు, పుండల్తో నిండిపోయినది.
మరియు అతని పియమైన, మధురమైన భాగసావ్మి, ఆ పిలల్ల తలిల్ ఇటుల్ చెపిప్నది,
“నీవు దేవుని శపించి చావరాదు.” కానీ వాటనిన్టి సమకష్ంలో, యోబు ఒక
సం రణ్తను కలిగియునాన్డు.
68 ఓ, అనారోగయ్ సమయములో, మనం కేవలం ఆ సం రణ్తకు
కటిట్వేయబడియుంటే చాలు!
69 యెహోవా యొకక్ పందెమును తాను నిలబెటాట్డని యోబుకు తెలుసు.
మరియు అతడు తాను చేసిన దానియందు విశావ్సమును కలిగియునాన్డు,
ఎందుకనగా యెహోవా దానిని కోరియునాన్డు. మనము కేవలం దానిని
చేయగలము. అతని పాపము నిమితత్ము యెహోవా ఒక దహనబలిని
కోరియునాన్డు. మరియు యోబు, తన కొరకు మాతర్మే కాదు గానీ, తన పిలల్ల
నిమితత్ము డా, దహనబలిని అరిప్ంచాడు, మరియు దేవుడు కోరినదంతా
అదేయైయునన్ది.

“ఓ,” మీరు ఇటల్నవచుచ్ను, “ఈనాడు డా ఆయనకు కావాలిస్నది
అదేయైయుండాలని నేను ఆశీసుత్నాన్ను.”
70 ఇది అంతకనాన్ తకుక్వ. కేవలము ఆయన వాకయ్మందు విశావ్సముంచుట!
మరియు నీవు, నీవు ఆయన వాకయ్మును నీ సం రణ్తగా చేసుకుంటే, నీవు
చేసుకొనగలవు. బైబిలులోని ఏ దైవిక వాగాద్నమునకైనా, నీవు నీ పాణమును
దానికి ముడి వేసుకొనవచుచ్ను. నీ చు ట్ అలలు ఎంతగా కొటుట్చునన్పటిట్కినీ,
నీవింక నీ సం రణ్తకు; కటట్బడియునాన్వు.
71 మరియు అతడు దానిపైన ఆనుకొనియునాన్డు. మరియు అతని
ఆదరణకరత్లు “నీవు పాపము చేశావు,” అని చెపిప్నపుప్డు, తాను పాపము
చేయలేదని అతడు ఎరిగియునాన్డు. అతడు నీతిమంతుడు, ఎందుకనగా అతడు
యెహోవా యొకక్ పందెమును నిలబెటాట్డు. మరియు అతడి పర్తి…
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72 ఆ మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, ఇటుల్ చెపాప్డు, “నీ పిలల్లు మరణించారు.”
మరొకడు లోపలికి వచిచ్ ఇటుల్ చెపాప్డు, “నీ ఒంటెలనీన్ కాలచ్బడాడ్యి.
ఆకాశములో నుండి అగిన్ వచిచ్ కాలిచ్వేసినది.”
73 అతనికి బాధ కలిగించువారు ఎటువంటి వాదన కలిగియునాన్రో డండి.
“నీవు శావా? ఆకాశమునుండి అగిన్ వచిచ్నది. ఇపుప్డు, యోబు, అది
ఏమని ని పిసుత్ందంటే.” అది దేనిని ని పించదు. “ఇపుప్డు, యోబు; నీవు
నీతిమంతుడవైతే, ఆయన నీ బిడడ్లను చంపియుండేవాడు కాదు.”
74 “కానీ,” యోబు చెపాప్డు, “నేను సరైనదే చేసానని నాకు తెలుసు.” అతడు
ఇంక పటుట్కొనియునాన్డు. అతడు లోతునకు దిగొగ్టుట్నదేదో అతడు
కలిగియునాన్డు. అంతే. అతడు దానిని అంగీకరించాడు. దేవుడు అతనికి ఏమి
చేయమని చెపాప్డో సరిగాగ్ అతడు అలాగే చేశాడు, మరియు అతడు ఖచిచ్తమైన
నిశచ్యతను కలిగియునాన్డు. అది సరియే.
75 ఆ సం రణ్త పటుట్కునే సాథ్నానికి అతడు వచిచ్నపుప్డు, అపుప్డు
చివరకు ఆ ఒతిత్డి ఇంకా బిగుసుకొనడానిన్ అతడు అను తిచెందటం
మొదలైనది. వదులుగా, చు ట్ ఊగుచునన్టుల్ండేది, కానీ అది బిగుసుకొనడం
మొదలైనది. మరియు ఆతమ్ అతని పైకి దిగివచిచ్నది. మరియు అతడొక
పర్వకత్యైయుండుటను బటిట్, అతడు లేచి నిలబడి, మరియు అతడిటుల్
చెపెప్ను, “నా విమోచకుడు సజీవుడని నేనెరుగుదును.” ఆమేన్. శారా?
అతడు తన సం రణ్తకు గటిట్గా కటట్బడియునాన్డు. అతడు దానితో
సంబంధము కలిగియునాన్డు. తాను సరియైన దానినే చేసియునాన్డని
అతడు ఎరిగియునాన్డు, మరియు ఏదో ఒక దినమున అతడు దానివైపుకు
లాగబడవలసియునన్ది. “నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, మరియు అంతయ్
దినములలో, ఆయన ఈ మిమీద నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. ఈలాగు
నా చరమ్ము చీకిపోయినపప్టికినీ, అయిన నా శరీరముతో నేను దేవుని

చెదను.” అపుప్డతడు తెలుసుకునాన్డు. అపుప్డతని సం రణ్త లంగరు
వేయబడినది.
76 అబాహాము, ఒక సం రణ్తను కలిగియుండి, బబులోనులోని, ఆ గోపురము
వదద్నుండి వచుచ్చునాన్డు, మరియు ఎకక్డైతే అతడు తన తండితో కలసి
పరవాసిగా ఉనాన్డో, ఆ షీనారు నుండి అతడు వచుచ్చునాన్డు, బహుశా
అతడు ఒక రైతు కావచుచ్ను. కానీ ఒక దినమున ఆ అడవిలో ఎకక్డో, బహుశా
పండల్ను కోయుచు ఉండవచుచ్ను, లేదా—లేదా తన ఆహారము నిమితత్ము,
ఏదైనా జంతువును చంపబోవుచుండవచుచ్ను; మరియు అతనికి డెబబ్ది-
ఐదు సంవతస్రాల వయసుస్ ఉనన్పుప్డు, అకక్డే ఎకక్డో, దేవుడు అతనితో
మాటాల్డినాడు. మరియు అతడు…అతడు మరియు అతని భారయ్, శారా, ఆమె
వయసుస్ అరువది-ఐదు సంవతస్రాలు, వారికి పిలల్లు లేరు—పిలల్లు లేరు. వారికి
అసలు సంతానమే లేదు. అపుప్డు దేవుడు అతనితో ఇటుల్ చెపెప్ను, “నీవు శారా
దావ్రా కుమారుని పొందుకొనబోవుచునాన్వు. కానీ, దానిని పొందుకొనుటకు,
నినున్ నీవు వేరుచేసుకోవలెను.”
77 దేవుని వాగాద్నములు ఎలల్పు షరతులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. నీవు
తపప్క, ఖచిచ్తంగా. వాగాద్నములతో పాథమికంగా నీవెంత సరిగా ఉనన్పటికీ, అది
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ఎలల్పు , షరతులతోనే ఉంటుంది. మనము ఇకక్డ ఆగి ఆ లేఖనముగుండా,
ముందుకు వెనుకకు, కొనిన్ గంటల తరబడి ధాయ్నించవచుచ్గదా, డండి,
షరతులు మరియు వాటి భావమును డవచుచ్ను. నీవు పాథమికంగా ఎంత
సరిగానైనా ఉండవచుచ్ను, అయితే ఆ వాగాద్నము, ముందు నిరణ్యము మరియు
మొదలగు షరతులతో, డియునన్ది. గమనించండి.
78 ఇపుప్డు, “అబాహాము, దేవుని నమెమ్ను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను.”
ఇపుప్డది, ఎటువంటి ఒక—ఒక భయంకరమైన విషయము ఒక—ఒక నాగరిక
పర్పంచమును, డెబబ్ది-ఐదు సంవతస్రాల వయ్కిత్, ఒక అరవై-ఐదు సంవతస్రాల
సీత్తో కలసి ఎదురొక్నుట, మరియు వారు యవవ్న కాలమునుండి దంపతులుగా
కలసి జీవించారు, ఏలయనగా ఆమె అతనికి సగము సహోదరియైయునన్ది,
మరియు ఇపుప్డు ఆమె దావ్రా అతడు కుమారుని కనబోవుచునాన్డు. కానీ
అతడొక సం రణ్తను కలిగియునాన్డు. ఏది అతణిణ్ కదిలించలేదు.
79 మరియు పిదప, మొదటి నెలలో, అది జరుగలేదు, అపుప్డతని
సం రణ్త పటుట్కునన్ది, ఎందుకనగా తాను దేవునితో మాటాల్డినాడని అతడు
ఎరిగియునాన్డు. రెండవ నెల, రెండవ సంవతస్రము, పది సంవతస్రాలు, మరియు
ఇరవై-ఐదు సంవతస్రాల తరావ్త, అతనికి వంద సంవతస్రాలు, మరియు శారాకి
తొంభై సంవతస్రాలపుప్డు, అతని సం రణ్త ఇంకను పటుట్కొనియునన్ది.
80 మరియు బైబిలు చెపిప్నది ఏమిటనగా, అతని చరితర్ వాయబడినపుప్డు,
ఇటుల్ చెపప్బడెను, “అబాహాము అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమును రిచ్
సందేహించలేదు, కానీ దేవునిని సుత్తించు , బలమునొందెను.”
81 ఎందుకు? ఎందుకు అని మీరు ఎపుప్డైనా ఆలోచించారా? అతడు
సం రణ్ నిశచ్యతను, కలిగియుండెను. మరియు అతడు చేయవలసిన ఒకే
ఒక కారయ్మేదనగా తన పర్జలనుండి తననుతాను వేరుచేసుకోవలెను. మరియు
అతడు దానిని చేసే వరకు దేవుడు అతడిని ఆశీరవ్దించనేలేదు. అతడు
తన తండిని తీసుకువచాచ్డు. అతని తండి మరణించాడు. అతడు లోతును
తీసుకువచాచ్డు. మరియు లోతు, అబాహాము నుండి వేరైన తరావ్త, అపుప్డు
దేవుడు అతని వదద్కు వచిచ్ ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఇపుప్డు ఈ దేశములో నడువుము.”

శారా?
82 విధేయత, వాగాద్నము, షరతుల కింద, ఎలల్పుప్ దేవుడు మరియు ఆయన
వాకయ్ముతో వెళుళ్ను. ఇపుప్డు దానిని డండి…
83 ఇపుప్డు మోషేను తీసుకుందాము. ఆ—ఆ పారిపోయిన దాసుడగు-
పర్వకత్, మోషేయైయునాన్డు, దేవుడు అతడిని ఫరో రాజభవనంలో పెంచి
మరియు అతనికి విదయ్నభయ్సింపజేసెను. మరియు—మరియు మోషే తన
వేదపాండితయ్ తరీఫ్దుతో బయటికి వెళిళ్, మరియు అతడు మొదటిగా ఒక వయ్కిత్ని
చంపాడు. తరావ్త, మొదటి చినన్ లోపము వచిచ్నది, అపుప్డు మోషే మరణానికి
భయపడినాడు.
84 ఎందుకు? అతనికి సం రణ్త లేదు. అతడు కేవలం తన జనమ్ను రిచ్
తన—తన తలిల్యొకక్ సాకాష్య్నిన్ కలిగియునాన్డు. అతడొక వింతైన శిశువు.
దాని విషయమై అతడు తన తలిల్యొకక్ మాటను కలిగియునాన్డు. దేవుడు



16 పలుకబడిన మాట

తన పిలల్లను దరిశ్ంచబోవుచునాన్డనన్ దానిని రిచ్, వారు వాసియుంచి,
వారితోపాటు తీసుకెళుత్నన్, బహుశా ఎకక్డో కాగితంలో దేవుడు పొందుపరచిన
ఆ గర్ంథపు చుటట్లు అతని వదద్ ఉనన్వి. అదే ఆ సమయమని అతడు
ఎరిగియునాన్డు.

ఇపుప్డు మనము చేసుత్నన్టేల్ ఉనన్ది, ఏదో జరుగబోవుచునన్దని మనము
ఎరిగియునాన్ము.
85 ఇపుప్డు, అదే ఆ సమయమని మోషే ఎరిగియుండెను, మరియు దాని
కొరకు అతడు ఎనున్కొనబడినాడని అతడు ఎరిగియుండెను, కానీ అతడొక
సం రణ్తను కలిగిలేడు. శారా?
86 మరియు ఒక దినమున, అతడు తన దరశ్నమును పోగొటుట్కునన్పుడు,
ఆ ఎడారి వెనుక భాగమున, ఒక మండుచునన్ పొదలో, దేవుడతనికి
పర్తయ్కష్మయెయ్ను. మరియు ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “మోషే, నేను నా పర్జల బాధలు

శాను. పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారిని బటిట్, వారు పెటుట్ లుగులను
మరియు ఏడుప్ను వినియునాన్ను. మరియు నేను నా వాగాద్నమును జాఞ్పకము
చేసుకునాన్ను. నేను వారిని విమోచించుటకు దిగివచాచ్ను. ఇపుప్డు ఐగుపుత్నకు
వెళుళ్ము.” ఓ, మై!
87 అందుకు మోషే, సాకులు చె త్, ఇటల్నాన్డు, “నేను సరిగా మాటాల్డలేను.
నా—నా ఉచఛ్రణ ఏమంత మంచిగా ఉండదు. వారు ననున్ నమమ్రు.”

“నీ చేతిలో ఉనన్ది ఏమిటి?” అని ఆయన అనాన్డు.
“ఒక కరర్,” అని అతడు చెపాప్డు.

88 “దానిని నేల మీద పడవేయుము,” అని ఆయన చెపాప్డు. అది ఒక సరప్ముగా
మారినది. ఆయన చెపాప్డు, “దాని తోక పటుట్కొనుము.” అది తిరిగి మరలా
ఒక కరర్గా మారిపోయినది. ఆయన అతడికి ఒక నిశచ్యతను, ఒక నిరాధ్రణను
ఇచుచ్చుండెను.
89 దేవుడు ఒక సం రణ్తను ఇచిచ్నపుప్డు, ఆయన ఎలల్పు ఆ సం రణ్తకు,
ఒక నిరాధ్రణను డా అనుగర్హించును.
90 పిదప మోషే, అతను అకక్డకి వెళిళ్నపుప్డు, ఆ మాంతికులు మరియు ఫరో
ఎదుట అతడు తన కరర్ను పడవేశాడు, మరియు ఆ మాంతికులు వచిచ్ మరియు
వారు తమ కరర్లను డా కింద పడేశారు, మోషే పరిగెతుత్కొనిపోయి, “ఓ, సరి,
నేను తపుప్ చేశాను. ఓహ్, అది కేవలం ఒక మాంతికుడి చవుకబారు తంతర్ం,
మరియు నేనే తపెప్యుండవచుచ్ను,” అని ఎనన్ చెపప్లేదు.
91 కానీ అతడు ఎరిగియునాన్డు. తాను దేవుడిని కలుసుకునాన్డనే నిశచ్యతను
అతడు కలిగియునాన్డు, మరియు అతడు సిథ్రముగా నిలబడినాడు. సరిగాగ్
దేవుడు అతనికి చేయమని చెపిప్నటేల్ అతడు చేశాడని మనము అనుకుందాము.
అలాగే దేవుడు ఏమి చేయమని తనకు చెపాప్డో యోబు ఖచిచ్తంగా అలాగే
చేశాడు. మోషే ఆయన ఆజఞ్లను వెంబడించినాడు. పిదప, సిథ్రంగా నిలబడి
మరియు దేవుని మహిమను శాడు. మోషే తన సం రణ్తకు, తాను పొందిన
ఆజఞ్కు కటట్బడియుండెను, మరియు అతడు సిథ్రంగా నిలబడెను. మరియు
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అతడటుల్ చేసినపుప్డు, అతడి సరప్ము ఆ మిగతా సరప్ములను మింగివేసినది.

శారా? అతడు ఆ సం రణ్తకు కటట్బడియునాన్డు.
92 దేవుడు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నీవు ఆ పర్జలను విడిపించిన తరావ్త, నీవు మరలా ఈ
పరవ్తము మీద ననున్ ఆరాధిసాత్వు.”
93 ఇపుప్డు, నినున్ ఆ సం రణ్త నుండి రము చేయుటకు, శ వు, వాడికి
వీలైన పర్తి మారగ్ములో పర్యతన్ము చేసాత్డు.
94 వారు ఐగుపుత్ నుండి బయలుదేరిన వెంటనే, వారు ఆ—ఆ ఎరర్ సముదర్ము
వంపు దగగ్ర చికుక్కుపోయారు, ఇరువైపులా పరవ్తములునాన్యి. ఒక లోయ
గుండా వచిచ్న వెంటనే, ఎరర్ సముదర్ము ఎదురైనది. ఆ పరవ్తాలు దాటి
తపిప్ంచుకొను మారగ్ము లేదు, ఈ మారగ్ములో తపిప్ంచుకొనుటకు దారి లేదు,
మరియు ఫరో సైనయ్ము ఈ మారగ్ములో వచుచ్చునన్ది. నిలబడుటకు అది
ఎటువంటి ఒక సథ్లము కదా!
95 మీరేమి చేయాలో తెలియనటువంటి ఒక సథ్లానికి దయయ్ం మిమన్లిన్ ఎలా
తీసుకువెళుత్ందో శారా? అయితే గురుత్ంచుకొనండి, మీరు ఆ సం రణ్తకు
ముడివేయబడియుంటే, అది దానిని ముగిసుత్ంది.
96 దేవుడు తనకు వాగాద్నము చేసెనని మోషే ఎరిగియునాన్డు, అదేదనగా, “నీవు
వారిని వెలుపలికి తీసుకువచిచ్నపుప్డు మీరు ఈ పరవ్తము మీద ఆరాధిసాత్రు.
మరియు నీ హసత్ము దావ్రా వారిని విమోచించి, మరియు వారిని ఆ వేరొక
దేశములో పర్వేశపెటుట్టకు నేను దిగివచిచ్యునాన్ను.” అతడు దానితోనే
నిలబడియుండెను. మరియు దేవుడు రుప్ గాలిని రేపి, మరియు ఆ సముదర్పు
అడుగునుండి, ఆ నీటిని తేలిపోజేసెను, మరియు వారు ఆరిన నేల మీద
నడిచిపోయారు. ఒక సం రణ్త!
97 మనము ఇంకా ఎనోన్ లేఖనములు డవచుచ్: దానియేలు, అతని
సం రణ్త; షదర్కు, మేషాకు, మరియు అబేదెన్గోలు, వారి సం రణ్త; దావీదు,
అతని సం రణ్త; అంతా సం రణ్తయే.
98 పౌలు డా ఒక దానిని కలిగియునాన్డు, దానిని రిచ్యే మనము
చదువుచునాన్ము. అతడు కీసేత్-కేందర్ంగా ఉనన్ పిలుపును కలిగియునాన్డు,
మరియు అదే అతని సం రణ్తైయునన్ది. ఆ కారణముచేతనే అగిపప్ ఏమీ
చెబుతాడో అని అతడు భయపడలేదు. అకక్డ నిలబడియునాన్డు, మరియు
మనకు తెలిసిన పర్కారం, అగిపప్ ఒక దుడు. మరియు పిదప అతడు ఈ
విషయాలు మరియు రాజుల ఎదుట నిలబడియునన్పుప్డు, అతడు అకక్డ
నిలబడతాడని దేవుడు అతనికి ముందుగానే చెపాప్డు. కావున, అతడొక
సం రణ్తను కలిగియునాన్డు, కనుకనే ఆ పరలోక దరశ్నానిన్ అతడు ఉనన్ది
ఉనన్టుట్గా చెపాప్డు. అతడిటుల్ చెపెప్ను, “నేను ఒక…నేను దానికి అవిధేయుడను
కాలేదు. నేను…నేను దానిని తపుప్డు అంచనా వేయలేదు. నేను తపుప్గా
పర్వరిత్ంచలేదు.” అతడు అవిధేయుడు కాలేదు కానీ, దానిని హతుత్కొనియుండెను.
అతడు పర్తి నిమిషం, దానిని పటుట్కునియుండెను, ఏలయనగా అదొక
సం రణ్తైయుండెను.
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మరియు కీసేత్-కేందర్ంగా ఉనన్ ఏ జీవితమైనా, అది మీ
సం రణ్తైయుండును.
99 ఇపుప్డు, దమసుక్ మారగ్మున, ఆయనను ముఖాముఖిగా కలిసినపప్టి
నుండి, పౌలుకు, అది ఎంతో విలువైనది.
100 ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకొనండి, అతడు ముందుగానే ఒక వేదపండితుడు.
అతడు లేఖనములలో చాలా పర్వీణుడైయుండెను. కానీ తనని బలపరచే ఆ
సనేహ్దిన్ సభ, మరియు ఒక—ఒక గొపప్ బోధకునియొదద్ నుండి ఒక—ఒక—
ఒక డిపల్మా తపప్, అతడెటిట్ సం రణ్తను కలిగిలేడు. అతడు తన రంగములో ఒక
గొపప్ వయ్కిత్యైయుండెను. కానీ అతడు వేచియుండెను. అతడు కలిగియునన్ది
ఒకక్టే, అతని సంసథ్ ఎంత బలమైనదో అతని సం రణ్త డా అంతే బలానిన్
కలిగియుంటుంది. అతడు అంత బలమునే కలిగియుండగలడు. మరియు
అతడు దానికి నమమ్కముగా పనిచేయుచుండెను, మరియు కైసత్వులను పటుట్కొని,
వారిని బంధించి, వారిని హింసించాడు, మరియు సెత్ఫనును రాళళ్తో డా
కొటిట్ంచాడు.
101 నేను ఆలోచించాను, తన జీవితంలో తరావ్త అతడు యె షలేమునకు
వెళళ్డానికి గల కారణము: ఆ పర్వకత్, అతనితో ఇటుల్ చెపిప్యునాన్డు,
“పౌలా, నీవు అకక్డికి వెళళ్వదుద్, బంధకములు మరియు చెరసాల నీకొరకు
కాచుకొనియునన్వి.”
102 అందుకు పౌలు ఇటల్నాన్డు, “అది నాకు తెలుసు. అయితే నేను
యె షలేమునకు కేవలం ఒక సాకిష్గా మాతర్మే వెళళ్డం లేదు. కానీ, యేసుకీసుత్
కొరకు మరణించుటకు నేను సిదధ్ంగా ఉనాన్ను, కాబటిట్ అకక్డికి వెళుళ్చునాన్ను.”
ఏలయనగా అతడేమి చేసాడో అతనికి తెలుసు, మరియు ఒక హతసాకిష్గా
మరణించి, తన సవ్రకత్ము చేత తన సాకష్ మును ముదించవలెననన్ది అతని
ఆశయమైయునన్ది, ఎందుకనగా అతడు దేవుని హతసాకుష్లలో ఒకరిని
చంపాడు.
103 మరియు ఇపుప్డతడు తాను కలిగియునన్ విదయ్ంతటితో, దమసుక్
మారగ్ంలో ఉనాన్డు. గొపప్ బోధకుడైన గమలియేలు వదద్ రుచ్ండి, మరియు

దా మతమంతటిని రిచ్ ఎంతగానో బోధించబడాడుడ్. మరి అయిన ,
దానంతటితో, అతడు కొదువతనంలో ఉనాన్డు, మరియు కొనిన్ కారయ్ములు
చేయుటకు అతనికి సామరధ్ ము లేకుండెను. మరియు అకసామ్తుత్గా, ఒక వెలుగు
వచిచ్నది, మరియు ఒక గరజ్న, బహుశా, ఒక ఉరుము కావచుచ్ను. మరియు అతడు
మొతత్బడి, నేల మీద పడిపోయాడు.
104 మరియు అతడు పైకి శాడు. అకక్డ ఒక వెలుగు పర్కాశించుచునన్ది,
అది అతడి కనున్లకు గుడిడ్తనం కలుగజేసినది. మరియు అది ఎటువంటి ఒక
వింతైన కారయ్ము. కేవలం సౌలు తపప్, మరెవవ్ ఆ వెలుగును డలేదు. అది
ఎంతగానో వాగాద్నము చేయబడి, అతని కనున్లకు గుడిడ్తనము కలుగజేసేంత
వాసత్వముగా అది ఉండెను. అతడు డలేకపోయాడు. ఆ అగిన్సత్ంభపు వెలుగు
నేరుగా అతని ముఖము మీద పర్కాశించుటవలన, అతడు రిత్గా గుడిడ్వాడైనాడు.
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ఒక సవ్రము అతనితో ఇటుల్ చెపుప్టను వినాన్డు, “సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్
హింసించుచునాన్వు?”

అందుకతడు ఇటల్నాన్డు, “పర్భువా, నీవెవరవు?”
105 మరియు ఆయనిటుల్ చెపెప్ను, “నేను యేసును. మరియు మునికోలలకు
ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్ము. నీవు లేచి, దమసుక్నకు వెళుళ్ము, మరియు అకక్డ
ఒక వయ్కిత్ నీ దగగ్రకు పంపబడును.” మరియు అతడు అకక్డినుండి లేచినపుప్డు…
106 మరియు అకక్డ, ఆ పటట్ణంలో, ఒక పర్వకత్ ఉండెను, అతను
పారిథ్ంచుచుండగా ఒక దరశ్నమును సి, మరియు అతడు వచెచ్ను. అననీయ
వచెచ్ను, మరియు సౌలు దగగ్రకు వచెచ్ను. అతనిపై తన చేతులుంచగా, మరి దైవిక
సవ్సథ్త దావ్రా అతడు సవ్సథ్పరచబడెను. తరావ్త అతడు లేచి, పర్భువు నామమును
బటిట్ పారథ్న చేసి, బాపీత్సమ్ము పొంది, తన పాపములను కడిగివేసుకొనెను. మరి
అపుప్డు అతడొక సం రణ్తను కలిగియుండెను. ఇక అపప్టినుండి అతడు

రిత్గా మారిపోయెను. అతడు తినన్గా, సంఘము నుండి సంఘమునకు,
ఒక చోటునుండి మరొక చోటునకు వెళుళ్చు, అతడు దేనినైతే పడదోయుటకు
పర్యతిన్ంచెనో దానిని కటుట్టకు పర్యతిన్ంచుచుండెను.
107 ఈ ఉదయమున, ఈ దేశమునకు, కైసత్వ పర్పంచానికి, అటువంటి ఒక
సం రణ్త ఎంతగా అవసరమైయునన్ది గదా. ఎవరైతే…?…వారు ఆచారాలు,
మరియు సాంపర్దాయాలు, మానవ సిదాధ్ంతాలతో, దేవుని వాకయ్ము నినాన్,
నేడు, మరియు నిరంతరము ఒకక్టే రీతిగా ఉండుటలో విఫలమైనదని
ఎంచుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్రు. వారికొక సం రణ్త అవసరమైయునన్ది,
రోగులను సవ్సథ్పరిచి, మరియు మృతులను లేపి, మరియు దయయ్ములను
వెళళ్గొటట్గల జీవముగల దేవుడిని, దమసుక్ మారగ్ములో, కలుసుకొనే అనుభవం
అవసరమైయునన్ది. ఒక నిజమైన సం రణ్త!
108 ఏదో జరిగినదని పౌలు ఎరిగియునాన్డు. అతనియొదద్ నుండి దానిని
ఎవవ్ తీసివేయలేరు. ఏది లెకక్లోనికి రాదు. అతడు కటట్బడియునాన్డు,
మరియు అది అదేయైయునన్ది. ఏది జరిగినా గానీ అతడు కటట్బడియునాన్డని
అతడెరిగియునాన్డు, కీసేత్-కేందర్మైయునన్ జీవితం. ఓ!
109 అతడు జీవించిన ఆ జీవితము వయ్తాయ్సమైనది. ఇపుప్డు గురుత్ంచుకొనండి,
అతడొక మత సంబంధమైన వయ్కిత్గా, జీవించియుండెను.
110 మరియు ఈ ఉదయమున మీలో కొందరికి (మరియు ఇది టేపు
చేయబడిందని మీరు గర్హించారని నాకు తెలుసు, ఆకాశము కిందనునన్ పర్తీ
దేశములో, దాదాపు, పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఇది వినిపించబడుతుంది); మరియు
ఇకక్డ ఉనన్, మీలో కొందరు పర్జలు; మరియు మీలో కొందరు ఎకక్డైతే ఇతర
దేశాలలో ఈ టేపులు వినిపించబడతాయో అకక్డ (ఆఫికాలో ఉనన్ తెగలు
అనాగరికులు, మరియు—మరియు చుటుట్పర్కక్లవారు, ఒక అనువాదికుని
దావ్రా వింటారు); మరియు కేవలం బైబిలును రిచ్న విదాయ్భాయ్సము కలిగిన
మతనాయకులైన మీకు:
111 మీరు చారితాతిమ్క కోణములో దానిని పొందుకునాన్రు, మరియు
బహుశా మీరు వీటనిన్టిని వివరించగలరు, కానీ మీరు ఒక సం రణ్తను



20 పలుకబడిన మాట

కలిగిలేనియెడల, ఒక—ఒక అనుభవమును కలిగిలేనియెడల, మరియు ఒకవేళ
మీరు కలిగియునాన్మని చెపుప్కొనుచునన్ ఆ—ఆ అనుభవము దీనిలోని పర్తీ
మాట అది ఎపుప్డు ఉనన్టుల్గా ఈ దినపు సంఘమునకు వాసత్వంగా లేదని
నిరాకరింపజేసినయెడల, మరియు మీరు మీ డిగీ పటాట్ను లేక మీరు కలిగియునన్
దేనిమీదనైనా నమిమ్క ఉంచుచునన్యెడల, “అదుభ్తములు జరుగు దినములు
గతించిపోయాయి, మనకు దైవిక సవ్సథ్త లేదు, పెంతెకోసుత్ దినమున వారు
పొందుకొనిన పరిశుదాధ్తమ్ బాపీత్సమ్ము, నేటి దినపు పర్జలకు కాదు,” అని మీ మత
సంసథ్ చెపిప్న తలంపులను మీరు నముమ్చునన్యెడల, మీరు కలిగియునన్దంతా
అదే అయితే, నా పర్శసత్మైన సహోదరుడా, సహోదరీ, నీకు ఒక దమసుక్-మారగ్పు
అనుభవము అవసరమైయునన్ది!
112 నీ మనసుస్లో కేవలం ఒక కలిప్తమైన తలంపుతో కాదు, ఏదో వణుకుట
కాదు, లేదా ఒక విధమైన ఉదేకముతో కాదు, కానీ ఒక నిజమైన, వాసత్వమైన,
అనుభవముతో డిన ఒక బోధతో, నీవు ఈ జీవముగల దేవుడిని
కలుసుకోవలసియునన్ది. గలలియ తీరమున నడిచిన ఆ యేసే ఈ దినమున
జీవించుచునాన్డు, మరియు నిరంతరము సజీవునిగా ఉనాన్డు. ఆయన
నినాన్, నేడు, మరియు నిరంతర ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు. ఒక సం రణ్త,
ఎవరో చెపిప్నది నీవు తీసుకోవాలిస్న అవసరము లేదు. నీవు సవ్యంగా దానిని
ఎరిగియునాన్వు, అది ఏదో ఉదేకము కాదు.
113 మరియు నీవు కలిగియునన్, ఆ ఉదేకము, అది నిజమైన బైబిలు ఉదేకము
కావచుచ్ను, మరియు ఎవరైనా ఆ కారయ్ములు మరొక దినమునకు చెందినవని
చెపిప్, దానిని నీనుండి తీసివేయుటకు పర్యతిన్ంచినటెల్తే జాగర్తత్. అది నిజము.
జాగర్తత్గా ఉండుము. కానీ తెలుసుకొనుటకు ఒక మారగ్మునన్ది. దానిని
వాకయ్ముతో పరీకిష్ంచండి. మరదే న నాయైయునన్ది.
114 ఒక ఇలుల్ ఆ న నా పర్కారం కటట్బడకపోతే, ఆ కాంటాకట్రు దానిని పడగొటిట్
మరియు దానిని మరలా కడతాడు. అయితే అది న నా పర్కారం కటట్బడాలి.
115 నీ అనుభవము ఏదైనా కానీ, ఇక, బైబిలు సతయ్ము కాదని నీలో ఏదైనా
చెపిప్నటల్యితే, ఆ దేవునియొకక్ శకిత్, అపొసత్లులు, పర్వకత్లు, మరియు
ఉపదేశకులు, మరియు కాపరులు, మరియు పెంతెకోసుత్వదద్ అపొసత్లుల
దావ్రా పర్వహించినటుల్గా ఆతమ్ వరములు ఇపుప్డు లేవు అని చెపిప్నటల్యితే, నీ
సం రణ్తలో ఏదో లోపము ఉనన్ది. అది దేవుని వాకాయ్నికి బదులు మతశాఖ
సిదాధ్ంతమునకు కటట్బడియుంటుంది. ఆయన, ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఆకాశము
మరియు మియు గతించునుగాని నా మాటలు ఎనన్ గతించవు.” అపుప్డు
మీ సం రణ్త ఏమిటో గమనించండి.
116 నీవు సంఘ కాపరితో మంచి సహవాసమును కలిగియునాన్వనన్
సం రణ్ నిశచ్యతను నీవు కలిగియుండవచుచ్ను. మరియు జిలాల్
పేసిబ్టేరియనుతో సహవాసమును కలిగియునాన్వనన్ సం రణ్ నిశచ్యతను
నీవు కలిగియుండవచుచ్ను. మరియు బిషపుప్ లేదా నీ సంఘములోని ఒక
గొపప్ వయ్కిత్తో సహవాసమును కలిగియునాన్వనన్ సం రణ్ నిశచ్యతను నీవు
కలిగియుండవచుచ్. కానీ నీవు…నీ సం రణ్త యేసు కీసుత్ కాదు.
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117 “ఈ బండ మీద నా సం రణ్తను ఉంచెదను, మరియు పాతాళలోక
దావ్రములు దానియెదుట నిలువనేరవు.” ఆయన ఎవరనే దాని రిచ్ ఆతీమ్య
పర్తయ్కష్త, మరియు ఆయనను ఎరుగుట! అది సరియే. ఓ!
118 ఇపుప్డు, నీవు పౌలు వలె మారినపుప్డు, అతడు కలిగియునన్ అదే
సం రణ్తను కలిగియుంటావు, మీరు ఒకపుప్డు కలిగియునన్దానికంటే కీసేత్-
కేందీకృతమైన జీవితము ఒక భినన్మైన జీవితమై ఉంటుంది. మరియు అది నీవు
జీవించిన చాలా భకిత్ రవ్కమైన జీవితమైయుండవచుచ్ను.
119 ఓ, పర్జలు ఇటుల్ చెపుప్టను నేను వినాన్ను, “ఇపుప్డు, వారు చాలా
భకిత్గలవారు.” దానితో ఎటువంటి సంబంధం లేదు.
120 ఈనాడు కైసత్వ పర్జలు చెపుప్కొనే దానికంటే, చాలా రెటుల్ ఎకుక్వ యధారథ్ంగా
ఉనన్ అనేక మతాలను, అనేకమంది భకిత్పరులను నేను సాను. ఒక తలిల్
లావుగా, నలల్గా, అంత పొడవు ఉనన్ తన బిడడ్ను తీసుకొని, మరియు తన
దేవుని మీద పేమతో, దానిని ఒక మొసలి నోటిలోనికి విసరివేయగలిగినది.
అపుప్డు కైసత్వయ్ము యొకక్ యధారథ్త ఏది అని నేను ఆశచ్రయ్పోయాను. ఒక
మనిషి, నీటిబుగగ్లు వేలాడదీయబడిన వెయియ్ కొకెక్ములను, తన శరీరములో ఆ
విధంగా గుచుచ్కొని, అవి అతణిణ్ఇలాకిందకి లాగుచుండగా, తన దేవునికిఅనగా
కెంపు రంగు కళుళ్గల ఒక విగర్హానికి మరియు అటువంటివాటికి బలయ్రప్ణగా,
ఇకక్డినుండి ఆ ఆలయం చివరి వరకు ఉనన్, ఒక అగిన్-చార గుండా, మరది
గాలితో అధికంగా అలా వేడి చేయబడుచుండగా, దాని మీద, అటు ఇటు
తిరుగు , అంతగా తనను తాను బాధపరచుకొనుచుండగా. అపుప్డు కైసత్వయ్ము
ఎకక్డా అని నేను ఆశచ్రయ్పోయాను. అహ్-హ. అహ్-హ. కాబటిట్ “యధారథ్త”

రిచ్ ఆలోచించవదుద్. యధారథ్త అంటే అది కాదు. యధారథ్త అనేది సరియైన
దాని మీద పెటిట్నటల్యితే అది మంచిదే.
121 ఒక వైదుయ్డు మందులు ఇచిచ్నటేల్ అది ఉనన్ది. అతడు యధారథ్ంగానే,
మీకు కషాయానిన్ ఇవవ్వచుచ్ను, మరియు అతడు యధారథ్ంగానే, మీకు
స ఫ్ రిక్ అమల్మును ఇవవ్వచుచ్ను. బహుశా నీ మందుల చీటిలో తపిప్దం
ఉండవచుచ్, మరియు నీవు దానిని యధారథ్ంగా తీసుకొనవచుచ్ను, కానీ అది నీ
పాణమును కాపాడదు. శారా? లేదు, అయాయ్. నీవేమి చేయుచునాన్వో నీవు
తెలుసుకొనవలసియునన్ది. మరియు దేవుని యొకక్ వాకయ్మునకు వయ్తిరేకమైనది
ఏదైనాగానీ, అదేమైనాగానీ, మరియు అది ఎంత కాలము నుండి ఉనాన్గానీ నేను
లెకక్చేయను, అది ఇంకను తపేప్యైయునన్ది.
122 పెంతెకోసుత్ దినమున పేతురు వారికి ఒక నితయ్తవ్పు మందుల చీటిని
ఇచెచ్ను. అతడిటుల్ చెపెప్ను, “మీలో పర్తీఒకక్ , పశాచ్తాత్పపడుడి, మరియు
మీ పాపకష్మాపణ నిమితత్మై యేసుకీసుత్ నామమును బాపీత్సమ్ము పొందుడి,
మరపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరమును పొందుదురు. ఏలయనగా ఈ
మందుల చీటి మీకును, మీ పిలల్లకును, మరియు ర త్లందరికినీ, అనగా
పర్భువైన మన దేవుడు తన యొదద్కు పిలిచిన వారందరికినీ చెందును.” అది
వాసత్వం. అది నితయ్మైన మందుల చీటియైయునన్ది.
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123 ఇపుప్డు, ఎవరో ఒక టకపు వైదుయ్డు దానిని తీసుకొని మరియు మిమమ్లిన్
చంపివేయవచుచ్ను. అవును. నిశచ్యంగా. మీకు తెలుసా, ఆ కిమిని చంపుటకు,
సరిపడిన మోతాదు గల విషం ఆ మందుల చీటిలో ఉంటుంది, మరియు
ఆ—ఆ వైదుయ్డు మాతర్మే, సరిగాగ్ నీ శరీరము ఎంతవరకు తటుట్కొనగలదో
ఎరిగియునాన్డు. అతడు ఎకుక్వ-విషము కలిపితే, అది నినున్ చంపుతుంది.
దానిలో సరిపడునంత నీవు వేసుకోనటల్యితే, అపుప్డది ఏమి చేసుత్ంది?
అపుప్డా మందు తీసుకొనుటవలన ఏ మేలు కలుగదు. నీ శరీరము ఎంతవరకు
తటుట్కోగలదో అతడు ఎరిగియునాన్డు.
124 ఇపుప్డు, దేవునియొకక్ మందుల చీటి డా ఆ విధముగానే ఉనన్ది. అదిఈ
విధముగా, లేదా ఆ విధంగా, చేయవలసియునన్దని ఎవరు ఎంతగా చెపిప్నను
లెకక్లేదు, దానిని మీరు నమమ్కండి. నీవు అకష్రాల వాకయ్మును ఖచిచ్తంగా
వెంబడించినపుప్డు, అది చాలు. దానిని పటుట్కొనియుండుము. ఇపుప్డు,
మనకు…“మీరు తపప్క చిలకరింపబడాలి,” అని చెపేప్వారు ఉనాన్రు. కావున,
“మీరు తండి, కుమారుడు మరియు పరిశుదాధ్తమ్ అను బిరుదులను తపప్క
వాడవలెను.” అని చెపేప్వారిని వారు కలిగియునాన్రు. బైబిలులో అటువంటి
కారయ్ములు లేవు. బైబిలులో, యేసుకీసుత్ నామములో కాకుండా వేరే ఏ
విధముగానైనా ఎవరైనా ఎపుప్డైనా బాపీత్సమ్ము పొందినటుల్ ఎకక్డా లేదు. అది
రోమన్ కాయ్థలిక్ సంఘము దావ్రా కలపబడిన ఒక మత సిదాధ్ంతమైయునన్ది,
అది పారంపరాయ్చారముగా కొనసాగినది. ఈ రాతి దానిని మనం సంధించెదము.
125 అయితే గమనించండి, వీటనిన్ంటి మధయ్న, ఆ మందుల చీటి
నిలిచియుంటుంది. అందునుబటిట్యే మనము అనేకమంది వాయ్ధిగర్సుత్లను
మనము కలిగియునాన్ము, ఎందుకనగా వైదుయ్డు చెపిప్న దానిని వారు
వినుటలేదు. ఆ సం రణ్త, మీరు దానికి కటట్బడియునన్పుప్డు, అది అంతే. అది
దేవుని వాకయ్మైయునన్ది. అది విఫలమవవ్దు.
126 కీసేత్-కేందీకృతమైన జీవితం! ఎంతో భకిత్పరమైనది కావచుచ్ను, కానీ
అది కీసుత్-కేందీకృతమైనది కాదు. ఈనాడు మనలో చాలామంది దానిని
కలిగియునాన్రు.
127 మరియు ఈ కీసేత్-కేందర్ంగా ఉనన్ జీవితానిన్ మీరు కలిగియునన్పుప్డు, అది
సాధారణంగా చేయని కారయ్ములను మీతో చేపిసుత్ంది. సాధారణంగా మీరు
పర్వరిత్ంచే దానికి భినన్ంగా మిమమ్లిన్ పర్వరిత్ంపజేసుత్ంది. అవివేకంగా పర్వరిత్ంచడం
అని నా భావం కాదు. ఆతమ్లో, ఏదో నిజంగా, ఏదో వాసత్వంగా, పర్వరిత్ంచడం
అని నా భావమైయునన్ది. మరియు ఎవరైనా అవివేకంగా పర్వరిత్ంచడానిన్ మీరు

సినపుప్డు, వారు కేవలం ఏదో నటిసుత్నాన్రని మీకు తెలుసుత్ంది. వారు కేవలం
ఆ అసలైన కారయ్మును అనుకరించుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్రు.
128 మీరొక నకిలీ డాలరును సినపుప్డు, అది ఒక అసలైన డాలరు
నుండి తయారుచేయబడినదని మీరు గురుత్ంచుకొనండి. శారా? మీరొక
నకిలీ దానిని సినపుప్డు, అది- సం రణ్ంగా ఒక నిజమైన దానియొకక్
ఛాయయైయునన్ది. అది ఆ—ఆ అసలైన దానిని, అనుకరించినదైయుండును.
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129 గమనించండి, సాధారణంగా మీరు చేయలేని కారాయ్లను అది మీ చేత
చేయిసుత్ంది. ఓ, అది ఏదోయైయునన్ది. మీరు నిశచ్యత కలిగియుంటారు. మీరు
ఈ సం రణ్తను పొందుకునన్పుప్డు, దాని విషయమై మీరు ఎంతో నిశచ్యతను
కలిగియుంటారు. దానిని రిచ్ మీరు సాను లముగా ఉంటారు. మీరు వేరొకరి
అనుభవము మీద ఆధారపడరు.
130 ఆ కారణముచేతనే కైసత్వయ్ము బైబిలులోని చినన్ పిలల్లవలె అయిపోయినది,
లేదా, మరి, ననున్ కష్మించండి, అది పాఠశాలలోని చినన్పిలల్లవలె అయినది.
వారు ఒకరిని ఒకరు అనుకరించడానికి పర్యతిన్సాత్రు. మరియు ఆ వయ్కిత్
తపప్యినయెడల, మొతత్ం విషయమంతా తపప్వుతుంది. శారా? ఆ
గుంపంతా తపెప్యుండుటను మీరు సాత్రు. ఓ, మై! అనుకరించకండి. మీకు
మీరుగా, ఆయనను కలుసుకొనండి.
131 నా మంచి సేన్హితుడు ఒకరు, ఇకక్డ వెనుక నిలబడియునాన్డు,
అతడొక పాత…అతడు నా చినన్నాటి సేన్హితుడు, చిర-కాల మి ని యొకక్
కుమారుడైయునన్, చినన్ జిమ్ ల్. అంతేకాదు, అతని తండి మరియు నేను
పాఠశాలలో కలిసి పెరిగాము. మరియు, ఓ, ఎటువంటి ఒక మంచి వయ్కిత్! ఆ పెదద్
జిమ్ ఒక కైసత్వుడిగా, ఒక నిజ విశావ్సిగా మారవలెనని నేను మరియు లిటిల్ జిమ్
నిరంతరం పారిథ్సుత్నాన్ము. మరియు నినన్టి దినమున లిటిల్ జిమ్ మరియు నేను
అడవులలో మేము దేవుడిని కనుగొని మరియు పర్కృతిలో ఆయనను సిన
దాని రిచ్ మాటాల్డుకొనుచునాన్ము. అకక్డే మీరు ఆయనను కనుగొంటారు.
ఎందుకనగా, ఆయన సృషిట్కరత్యైయునాన్డు, మరియు ఆయన తన సృషిట్లో
ఉండియునాన్డు.
132 మరియు నాకు గురుత్నన్ది, జిమ్ మరియు నేను వెళేళ్—వెళేళ్, వేటకు
వెళాళ్లని అనుకునేవాళళ్ము. మరియు రాతి అవవ్గానే, సరి, మేము ఆ దిగువన,
మా సైకిళుళ్ తీసికొని, సరిగాగ్ ఇకక్డ ఈ వీధిలో నడుపుకునేవారము, చీకటి పడిన
తరావ్త సమాధులు దాటుకుం వెళిళ్, మరియు మా కోసం కోన్ ఐస్ కీమ్
తెచుచ్కోడానికి చచేచ్ంత భయపడేవాళళ్ము.
133 మరియు జిమ్ నీటిలోకి కడానికి ఇషట్పడేవాడు. అపుప్డు, మేము కేవలం
చినన్పిలల్లము, పది, పనెన్ండు, పదాన్లుగు ఏండల్ వయసుస్గలవారము. పిదప
జిమ్ తీరికగా రుచ్ని వేటాడటం మరియు ఉచుచ్వేయడం గురించి కథల
పుసత్కాలు చదువుటను ఇషట్పడేవాడు.
134 మరియు నేను రుచ్ని పగటి కలలు కనేవాడిని. శారా? గురించి…
ఇపుప్డు కొందరు అబాబ్యిలు ననున్ డగలరు. మరియు నేను ఎకక్డో ఒక
చినన్ గుడిసెను సేవాడిని. నేను ఇలా అనేవాణిణ్, “అబాబ్యి, పరవ్తాలలో
ఉండటానికి అదొక మంచి గుడిసె అవుతుంది.” మరియు ఏదో ఒక రోజున నేను
ఆ పరవ్తాలలో ఒక గుడిసెను, ఒక పెదద్ వేట కుకక్ల గుంపును, మరియు—
మరియు కొనిన్ తుపాకులను కలిగియుంటానని నేనెపుప్ కలలు కనేవాడిని.
మరియు నేను ఎలల్పుప్ ఇటుల్ అనుకునేవాణిణ్, “ఎపప్టికైనా నేను .30-30,
తుపాకీని కలిగియుంటేచాలు.” ఇటుల్ ఆలోచించేవాడిని, “ఈ లోకములో నేను ఒక
చినన్ .30-30 తుపాకీని ఎలా సంపాదించగలను?”
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135 మరియు ఒకరోజు, నిలబడి, నా గోడ మీద సుత్నాన్ను, మరియు నేను
పొందుకొనగల కొనిన్ మంచి తుపాకులను అకక్డ సి, నేను ఇటుల్నుకునాన్ను,
“అదుభ్తమైన కృప.”
136 నేను ఇటల్నుకునాన్ను, “తుపాకీ పేలుచ్ట రిచ్ నాకు నేను తరీఫ్దు
ఇచుచ్కోవాలి, మరియు చకక్గా పేలాచ్లి. మరియు అటు తరువాత బహుశా,
ఎవరైనా ఒక మంచి వేటగాడు ననున్ తనతో తీసుకెళేత్, ఆ పరవ్తాలలోనికి
పర్యాణం చేయాలి. కేవలం ఒక రకంగా…ఎందుకనగా, బహుశా, ఒక దాడి
చేసుత్నన్ ఎలుగుబంటి నుండి, అతడు తన పాణమును కాపాడుకోవాలని
అనుకోవచుచ్. అతనికి ఖచిచ్తంగా తెలియదు. లేదా ఒక ధనవంతుడు, ననున్
తనతోపాటు, తనకు అంగరకుష్డిగా ఉండుటకు, ననున్ తనతో పాటు తీసుకొని
వెళళ్వచుచ్ను. బహుశా ఏదో ఒక రోజు నేను ఆఫికాలో, ఒక అంగరకుష్డిగా
వేటాడవచుచ్. నేను కేవలం శికష్ణ పొందితే చాలు! నేను చేయగలిగిన ఒకేఒక
కారయ్మేదనగా మంచిగా, సిథ్రముగా కాలుచ్టలో నేను తరీఫ్దు పొందాలి.”
137 ఓ, నేనిటుల్ ఆలోచించాను, “దేవా, నీవు ననున్ పర్పంచములో వేటాడనిసాత్వా,
ఆలోచన చేయుము.” ఎంత అదుభ్తమైన కారయ్ము!

జిమ్ రుచ్ని పుసత్కములు చదివేవాడు. నేను అనాన్ను, “జిమ్…”
అందుకతడు, “నాకు—నాకు దాని రిచ్ చదవడం ఇషట్ము,” అని

అనేవాడు.
138 నేను ఇటల్నాన్ను, “జిమ్, అది వేరొకరు చేసినది. నేను సవ్యంగా దానిని
చేయాలని కోరుచునాన్ను. ఆ అనుభవం నాకు కావాలి.” నేను కీసుత్వదద్కు
వచిచ్నపుప్డు, నేను వేరొకరి అనుభవానిన్ తీసుకోలేను. నామటుట్కు నాకు, అది
కావలెను.
139 నేను జేన్ గే వాసిన లోన్ సాట్ర్ రేంజర్ అను పుసత్కమును చదివినపప్టి
విషయం నాకు జాఞ్పకమునన్ది. అపుప్డిక ఈ చీపురుకటట్ల గుఱఱ్ముపై సావ్రీ
చేయుచునన్పుప్డు, ఇంటి చు ట్ వేగంగా తిరుగు , అమమ్వి రెండు డు
చీపురుకటట్లు విరగొటాట్ను. బిగ్ బెండ్ పాంతానికి అతడెటుల్ నాయ్యం చేసాడనే,
లోన్సాట్ర్రేంజర్,అనే ఆ—ఆ కథను నేను—నేను చదివాను.
140 పిదప ఎడగ్ర్ రైస్ బురోయొకక్ టారజ్న్, ది ఏప్స్ అను కలిప్త కథను
నేను చదివాను. వెచచ్దనం కొరకు శీర్మతి. వాతెన్ ఆమెకు ఇచిచ్నటువంటి,

రుతోనునన్ ఒక పాత రగుగ్, ఒక సీలు చరమ్పు రగుగ్, లేదా అటువంటిది అమమ్
దగగ్ర ఉండేది. అది ఆమె గదిలో ఉనన్ది, మరియు నేను—నేను ఆ రగుగ్ను
బయటకి తీశాను. గాలికి అది బయటకు కొటుట్కొనిపోలేదని అమమ్కు తెలుసు.
మరియు నేను దానిని బయటకు తీసి, దానిని కతిత్రించి, మరియు నాకు ఒక
టారజ్న్ టును తయారు చేసుకుని, మరియు ఒక చెటుట్పైన ఉంచాను. ఇక
ఈ టారాజ్న్ టులో, నా—నా సగం సమయానిన్ ఆ చెటుట్ మీదనే గడిపేవాణిణ్.
ఎందుకనగా అతడు ఏమి చేశాడో నేను సాను, నేను డా దానిని చేయాలని
అనుకునేవాణిణ్.
141 అయితే ఒక దినమున, దేవుని కృపనుబటిట్, అసలైన పుసత్కమును నేను
పటుట్కునాన్ను, అదే ఈ బైబిల్ గర్ంథము. అపప్టినుండి, “యేసువలె ఉండుట,
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మి మీద నేను ఆయనవలె ఉండగోరుచునాన్ను,” అనేదే నా పాట మరియు

నా కథ అయినది. నేనొక బిషపుప్ లాగానో, లేదా—లేదా సంఘములో ఏదో
ఒక గొపప్ వయ్కిత్గానో, ఏదో పోప్ లాగానో, లేదా ఏదో ఒక యాజకునిగానో
ఉండగోరుటలేదు. నేను యేసువలె ఉండగోరుచునాన్ను. ఒక సం రణ్త, అది
మిమమ్లిన్ భినన్ంగా చేసుత్ంది. దాని విషయమై ఏదో ఉండియునన్ది, ఆయన
వాకయ్మును చదవాలని ఉంటుంది, మరియు మీ హృదయంలో ఏదో ఉంటుంది,
ఆయనవలె ఉండాలని మీరు కోరుకుంటారు. మీరు నిశచ్యతతో ఉంటారు.
142 అది, కీసుత్కు సం రణ్తవలె, కైసత్వునికి ఒక సం రణ్తవలె ఉనన్ది,
అది ఎలా ఉనన్దంటే…అది, అది ఓడకు లంగరువలె ఉనన్ది. అవును.
మీరు, మీరొక సం రణ్తను కలిగియుండవలసియునన్ది. మరియు కీసుత్
మీ సం రణ్తైనయెడల, అది ఒక లంగరువలె ఉంటుంది. అపుప్డు, నీవు…
సముదర్ము చాలా భీభతస్ంగా ఉండి, మరియు ఓడ మునిగిపోవుటకు సిదధ్ంగా
ఉనన్పుప్డు, మరి, అపుప్డు, మీకునన్ ఒకే ఒకక్ నిరీకష్ణ ఏదనగా, లంగరు
వేయటమే. మరియు పిదప ఆ ఓడ అటు ఇటు కొటుట్కొని పోవుచునన్యెడల, ఆ
లంగరు ఓడను పటిట్వుంచుతుందో లేదో డండి. మీకు తెలుసుకదా, మనకొక
పాట ఉనన్ది, ఆ రచయిత పేరు నేనిపుప్డు మరిచ్పోయాను కానీ, అది,నాలంగరు
పటిట్వుంచుతుందిఅనే పాటయైయునన్ది.
143 మనము చాలా సారుల్ అనుకునన్టేల్, అది పతంగిని ఎగరవేయుచునన్
ఆ చినన్ పిలల్వాడివలె ఉనన్ది. మీకేమియు కనబడదు, కానీ అతడు దారానిన్
కలిగియునాన్డు. మరియు అటుగా వెళుళ్చునన్ ఒక వయ్కిత్ ఇటల్నాన్డు, “బాబు,
నీవేమి చేసుత్నాన్వు?”

అతడు ఇటల్నాన్డు, “నేను నా పతంగి ఎగురవేసుత్నాన్ను.”
అందుకతడు, “నీ చేతిలో ఉనన్ది ఏంటి?” అని అడిగాడు.
“దారం,” అని ఆ పిలల్వాడనాన్డు.

144 మరి, “ఆ పతంగి ఏది?” అని అడిగాడు. ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “నాకది కనబడటం
లేదు. సరే, నువువ్ ఒక పతంగిని ఎగురవేసుత్నన్టుల్ నీకైనా ఎలా తెలుసుత్ంది?”
145 అందుకా పిలల్వాడు, “ఆ అను తి నాకు తెలుసుత్ంది. అది లాగుచునన్ది,”
అని అనాన్డు. శారా? ఆ దారం చివరన, ఒక సం రణ్త ఉనన్ది.
అతని విధానంలో, ఆ పతంగే అతనికి సం రణ్త, కాబటేట్ అతడొక
పతంగిని ఎగురవేయుచునాన్డని అతడు చెపప్గలిగాడు. అతడు దానిని

డలేకపోయినపప్టికీ, దానిపై పటుట్ను కలిగియునన్ దేనిపైనో, అతడు పటుట్ను
కలిగియునాన్డు.
146 ఒక మనుషుయ్డు తాను పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా తిరిగి జనిమ్ంచినపుప్డు, అతడి
విషయం అలాగే ఉండును, ఆ ఆవలిన ఒక లంగరు కలిగియునన్టిట్ ఏదో
ఒకదానిపైన అతడు ఒక పటుట్ను కలిగియునాన్డు, మరియు ఆ తుఫానులు అతణిణ్
కుదిపివేయవు. తాను మంచిగానే ఉనాన్డని అతడు ఎరిగియునాన్డు. అతడు
లంగరు వేయబడియునాన్డు. అది సరియే.
147 ఆ గొపప్ కవి చెపిప్నటుల్గా, ఇపుప్డు, మనము చినన్ బెరడులో ఉండి,
జీవితయాతర్లో, తేలుచునాన్ము:
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జీవితమనేది వటిట్ కల కాదు!
మరియు కునుకుపాటుపడే ఆతమ్ మరణించును,
మరియు అగుపించే విధంగా సంగతులు లేవు.
జీవితం వాసత్వమైనది! మరియు జీవితం విలువైనది!
మరియు దాని గమయ్ం దాని సమాధి కాదు;
నీవు మనేన్ గనుక, తిరిగి మనెన్పోవుదువు,
అని ఆతమ్ను రిచ్ చెపప్బడలేదు.

148 ఓ, అది ఎంతో అందమైనదని నేను తలంచుచునాన్ను! ఇపుప్డు, లాంగ్ ఫెలో
దానిని వాశాడు,జీవితపుకీరత్న. శారా?

జీవితం యొకక్ గంభీరమైన మారగ్ంలో
పర్యాణిసుత్నన్పుప్డు,

ఓడ పగిలి మరియు నిరాశర్యుడైన ఒక సహోదరుడు,
డటంతో, మళీళ్గుండె నిబబ్రానిన్ పొందుతాడు.

149 శారా? ఇపుప్డు మనం, జీవిత పర్వాహంలో కీసత్నే ఓడను ఎకిక్,
మరియు కాలమనే తుఫానులగుండా పర్యాణించుటను పారంభించాము.
తుఫానులు ఎకుక్వగుచు, మరియు అవి ఎగసిపడుచునన్పుప్డు, రాన ఆ
తెరలోపల పటుట్కొనియునన్ ఒక లంగరును నేను కలిగియునన్ందుకు, నేను
సంతోషించుచునాన్ను. మరణము సైతం దాని నుండి నినున్ ఎడబాపనేరదు. నీవు
నీ సం రణ్తకు కటట్బడియునాన్వు. కీసేత్ మన లంగరు. ఆయన ఏమైయునాన్డు?
ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. “ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవుని
యొదద్ ఉండెను, మరియు వాకయ్ము దేవుడైయుండెను. మరియు ఆ వాకయ్ము
శరీరధారియై, మన మధయ్ నివసించెను.”
150 పిదప, మన కియలు ఖచిచ్తంగా వాకాయ్నుసారంగా ఉనాన్యని మనము
ఎరిగినపుప్డు, మన బోధ సం రణ్ముగా వాకాయ్నుసారంగా ఉనన్దని మనకు
తెలుసుత్ంది, ఏదీ కలుపుట లేదు, ఏదీ తీసివేయుట లేదు, కేవలం వాకయ్ము
మాతర్మే. అదే వాకయ్మునకు ఎవరైతే లంగరు వేయబడియునాన్రో, వారెటిట్ ఫలాలు
పొందియునాన్రో, వాటినే మన జీవితంలో జీవించుటను మనము సాత్ము,
అపుప్డు నీ లంగరు నినున్ పటుట్కుంటుంది. కీసుత్లో ఉనన్టుల్గానే, కీసుత్యొకక్
జీవము దాదాపు అవతారమెతిత్నటుల్గా, మీ దావ్రా ఉతప్తిత్ చేయబడుతుంది,
ఎందుకనగా, “లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, కీసుత్లో ఉనన్ది
దేవుడే.” మరియు సరిగాగ్ యేసు చేసినటేల్, మీలో డా దేవుడు వాకయ్ముపై
అదే లానిన్ పటుట్కొనియుండుటను మీరు సాత్రు. మీరు ఆయన
జీవితానిన్ డండి. “నమిమ్నవారు, నేను చేయు కియలు మీరును చేతురు.”
నముమ్చునన్టుల్-నటించువాడు కాదు, తాను నముమ్చునాన్నని అనుకొనువాడు
కాదు, కానీ, “విశవ్సించువాడు.” “నాయందు విశావ్సముంచువాడు, నేను చేయు
కియలు అతడును చేయును.” ఎందుకు? అతడు డా అదే బండకు లంగరు
వేయబడియునాన్డు. బండ అనగా ఏమిటి? అది ఎలల్పు , వాకయ్మే. నీవు అకక్డ
లంగరు వేయబడియునాన్వు. సముదర్ములో నీవు తపిప్పోయినపుప్డు అది నీకు
ఉతత్ర నకష్తర్మైయునన్ది.
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151 మీకు తెలుసా, మనకు చాలా నకష్తాలు ఉనాన్యి, కానీ కదలకుండా ఉండే,
ఒకే ఒక నిజమైన నకష్తర్ము కలదు. అది ఉతత్ర నకష్తర్మైయునన్ది, ఎందుకనగా అది

మికి మధయ్లో ఉంటుంది. మీరు పైన ఉనన్పప్టికీ, మీరు వెనకాల ఉనన్పప్టికీ,
మీరు ఎకక్డ ఉనన్పప్టికీ, ఆ ఉతత్ర నకష్తర్ము ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అది
మీ ఉతత్ర నకష్తర్మైయునన్ది. ఇపుప్డు, మీరు శారా, ఒక సథ్లము నుండి
మరొక సథ్లమునకు తరలిపోయే నకష్తర్ములు ఎనోన్కలవు. కానీ మీరు ఒకవేళ…
సముదర్ము మీద ఉనన్పుప్డు, ఎందుకు, ఏ నావికునికైనా అది తెలుసు, లేదా
అడవులలో సంచరించు ఏ వేటగానికైనా, మీ ఉతత్ర నకష్తర్మే మీ—మీ చోటు అని
తెలుసు. అంతే. పిదప, అది మీ—మీ—మీకు ది స్చివలె ఉనన్ది. మీ ది స్చి
బుధుడు, లేదా అంగారకుడు, లేదా మొదలైన గర్హాలవైపు పించదు. అది ఉతత్ర
నకష్తర్ము వైపు పిసుత్ంది. ఎందుకు? అది మీ సం రణ్తైయునన్ది.
152 ఓ, మై! గమనించండి, మీ సం రణ్త! ఓ, నేను ఒక విషయానిన్
చెపప్బోవుచునాన్ను! అది వసుత్నన్టుల్గా నేను అను తి చెందుచునాన్ను.
గమనించండి. ఈ సమయంలో నేనెంతగానో భకిత్పారవ్శానిన్ పొందుచునాన్ను,
ఎందుకనగా ఇది నిశచ్యతైయునన్ది. గమనించండి.
153 మీ ది స్చి, ఉతత్ర నకష్తర్మును మాతర్మే పించగలదు. ఆ ఒకక్ వైపును
మాతర్మే అది చించగలదు. అది ఒక నిజమైన ది స్చియైతే, పర్తిసారి అది
ఉతత్ర నకష్తర్మును పిసుత్ంది. అది నిజమేనా?
154 అలాగైతే, మీరు పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియునన్యెడల, అది కేవలం వాకయ్మును
మాతర్మే పిసుత్ంది. అది ఎనన్ మతశాఖల వైపు పించదు. అది
ఎనన్ ఒక సిదాధ్ంతము వైపు పించదు. అది ఎపప్టికీ ఏదో ఒక సథ్లమును

పించదు. అది నేరుగా వాకయ్ము వైపు పిసుత్ంది. నాకు కేకలు వేయాలని
అనిపిసుత్ంది. గమనించండి, వాకయ్మైయునన్ యేసుకీసుత్, అనే మీ నకష్తర్ము,
అచచ్ట ఉండుటను మీరు సినపుప్డు, అది—అది ఒక మనుషుయ్ని లోపల,
ఏదో సప్ందించుటయైయునన్ది. మరియు మీలోనునన్ ఆతమ్ దానిని కుడికైనను
ఎడమకైనను తొలగకుండునటుల్ చేయుటను మీరు సాత్రు. ఆయన మాతర్మే
దానిని చేయగలడు. ఆయన దేవుని కారయ్ములను తీసుకొని, మరియు వాటిని

పుటకు, పర్తయ్కష్పరచుటకు వచిచ్యునాన్డు.
155 మరియు యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఆయన సరిగాగ్ నేను చెపిప్న ఆ కారయ్ములనే
చేయును. సంభవింపబోవు సంగతులను ఆయన మీకు తెలియజేయును,”
సమయమింకా రాకముందే, అవి జరుగకముందే వాటిని మీకు పించును.

శారా? “ఆయన నా కారయ్ములను తీసుకొని మరియు వాటిని మీకు
పించును, మరియు పిదప జరుగబోవు సంగతులను ఆయన మీకు
పించును.” యోహాను 15.

156 ఆయన సంగతులను పించునని మనము శాము. మరియు
ఆయన దేవుని కారయ్ములను తీసుకొని వాటిని మీకు పించును. మరియు
యేసు చెపిప్న సంగతులను ఆయన మీకు బయలుపరచును. మరొక
మాటలో చెపాప్లంటే, ఆయన కారయ్మును తేటపరచును. ఈ రాతివేళ
దానిని ఒక లకి ఉంచండి, ఎందుకనగా కొదిద్సేపటోల్, దానిని మనం
వినియోగించబోవుచునాన్ము. అది వాసత్వమైనదని, దానిని ఢీపరచెదము,
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డండి, అపుప్డు మీరు ఎరుగుదురు. మీరు గనుక…మీ ఉతత్ర నకష్తర్ము, అది
ఏ కైసత్వునికైనా వాకయ్మేయైయునన్ది.
157 వాకయ్మునకు వయ్తిరేకమైనది ఏదైనను! డండి. ననున్ మీకొక సంగతిని
చెపప్నివవ్ండి. దీనిని జాగర్తగా వినండి. ఇది దేవునియొకక్ రిత్ దైవిక పర్తయ్కష్త,
ఆయన చితత్ము, మరియు కీసుత్ యొకక్ రాకడయైయునన్ది. మరియు పర్తీది

రిత్చేయబడి, ఈ గర్ంథములో ఉనన్ది. మరియు ఏదైనా దానినుండి మిమమ్లిన్
రంగా లాగివేసినటల్యితే, ఆ ది స్చిని పారవేయండి, ఎందుకనగా అది

కేవలం ఒక సిదాధ్ంతమైయునన్ది. అది కేవలము ఒక సంసథ్-…అది కేవలం మీరు
మీ జేబులో పెటుట్కునన్ ఒక కాగితము మాతర్మే, అది చటర్ములో బిగించబడి మీ
గదిలో వేలాడదీయబడినది. అది ఒక సిదాధ్ంతమైయునన్ది. మరపుప్డు, మిమమ్లిన్
వాకయ్ము వైపునకు తిపేప్ ఆ ది స్చిని కనుగొనండి. ఆమేన్.
158 మీరు గమనించండి, ఈ అనుభవము పౌలును తాకినపుప్డు, అతడు
ఐగుపుత్ మరియు అరేబియాలో, ఎకక్డికో వెళిళ్, మరియు డు సంవతస్రాలు
ధాయ్నించాడు. మహిమ! య్! అతడు నిశచ్యతను కలిగియుండవలసియునన్ది.
మరియు అతడు చినపుప్డు, వాకయ్ము వెంబడి వాకయ్ముతో, పరిశుదాధ్తమ్
అతణిణ్ నడిపించినపుప్డు, అతడు ఆ హెబీ పుసత్కమును వాసి మరియు

దులకు పించగలిగెను. నిశచ్యంగా. ఎందుకని? అతడు
కేందీకృతుడైనాడు. పరిశుదాధ్తమ్ అనే ఆ ది స్చి అతణిణ్ నేరుగా ఆ ఉతత్ర నకష్తర్ము
వదద్నే ఉంచినది.
159 ఇపుప్డు, ఏదైనా నినున్ దాని నుండి రముగా లాగుచునన్టల్యితే, నీవు
దానిని విడిచిపెటుట్ట మంచిది. కుమారుడు, అది ఆయన వాకయ్మువైపుకు

పిసుత్ంది, మరియు కేవలం ఆయన వాకయ్మువైపుకు మాతర్మే, ఎందుకనగా
దేవుని వాగాద్నములను పర్తయ్కష్పరచుటకు, లేదా నిరాధ్రించుటకు, పరిశుదాధ్తమ్
వచెచ్ను. ఏ సిదాధ్ంతము దానిని చేయదు. ఏ మతసంసథ్ దానిని చేయదు. ఏ శకుత్లు
లేదా ఏది దానిని చేయలేదు. కేవలం వాకయ్ము దావ్రా పరిశుదాధ్తమ్ మాతర్మే
చేయును. మరియు ఆయనే ఆ బీజమైయునాన్డు.
160 ఇపుప్డు, మీరొక గోధుమ గింజను తీసుకొనండి, ఒక మంచి గోధుమ గింజ,
కానీ అది ఏమీ చేయలేదు. ఆ మొలక వచేచ్ వరకు అది చచిచ్నదే. అపుప్డు అది
అనేక గోధుమ గింజలను ఉతప్తి చేసుత్ంది.
161 మరియు కీసేత్ ఆ జీవము, ఆ సం రణ్తైయునాన్డు. ఆ గోధుమ గింజ దానిలో
ఆ సం రణ్తను కలిగిలేనియెడల, అది ఎపప్టికీ మొలకెతత్దు. ఆ గోధుమ ఆ
సం రణ్తను కలిగిలేనటెల్తే, అది బాహయ్ంగా ఎంతో అందముగా ఉండవచుచ్ను,
కానీ అది జీవించలేదు, ఎందుకనగా జీవించుటకు దానిలో ఏదియు లేదు. అయితే
అది ఆ సం రణ్తను పొందుకునన్పుప్డు, అది విమరశ్కులందరి మొఖం మీదనే
ఇటుల్ చెపప్గలదు, “నేను మరలా లేచెదను.” ఎందుకు? ఎందుకనగా అది ఆ
సం రణ్తను కలిగియునన్ది. అది దానిలో ఉనన్ది. అది తిరిగి మొలకెతత్వలసి
యునన్ది. మరియు అది…“నాయందు మీరును, మీయందు నా మాటలును
నిలచియుండినయెడల, అపుప్డు మీకేది ఇషట్మో అడుగుడి.” అదే ఆ సం రణ్త.
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162 కానీ మీరు సిదాధ్ంతములు మరియు ఇతర కారయ్ములను దానితో
కలిపినటల్యితే, మీరు నీటిని మరియు నెను కలపలేరు. మీరు దానిని తీసుకొని
మరియు మీకు కావలసిన విధంగా విచిఛ్నన్ం చేయండి, అవి ఎపప్టికీ కలవవు,
ఎందుకంటే అవి రెండు వేరేవ్రు రసాయనాలైయునన్వి. మరియు మీరు బైబిలుకు
వయ్తిరేకంగా, సిదాధ్ంతమును మరియు బైబిలును, కలపలేరు. మీరు మతశాఖను
మరియు సేవ్చచ్గా-జనిమ్ంచిన మతమును, లేదా సేవ్చచ్గా-జనిమ్ంచిన రకష్ణను
తీసుకొని, వాటిని మిళితము చేయలేరు. ఎందుకనగా, నిశచ్యంగా, దేవుడు
వయ్వహరించేది…
163 ఏ విధంగానైనా, నేను దీనిని చెపాత్ను. దేవుడు ఎనన్ తన పర్ణాళికను
బర్దద్లు చేయడు. ఆయన దానిని బర్దద్లు చేయలేడు, ఎందుకనగా ఆయన
అనంతుడు. మరియు నేను గర్హించాను, మీకు తెలుసు, నేను, అది అనేకమంది
పర్జల దగగ్రకు వెళుత్ంది. శారా? కానీ దేవుడు తన పర్ణాళికను భంగపరచలేడు.
ఆయనఒకరోజు ఒక కారయ్మును చేసి, మరియు దానిని మారిచ్వేసి,ఆరోజు అది
తపప్ని చెపుప్ , వేరొక దానిని చేయలేడు.
164 దేవుడు మనుషుయ్ల గుంపులతో వయ్వహరించడు. దేవుడు ఒకక్
వయ్కిత్తో వయ్వహరిసాత్డు, ఎందుకనగా మనుషుయ్లు భినన్మైన ఆలోచనలు
కలిగియుంటారు. అతడు సావ్భావికముగా, భినన్ముగా నిరిమ్ంచబడాడ్డు.
దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని తీసుకొని, అతణిణ్ ఆయన యొకక్ సవ్భావములోనికి
తెచుచ్వరకు, అతడిని అలల్కలోల్లము చేసి, సవ్యంగా తన నుండి తననే,
బయటకు లాగవలసియునన్ది. శారా? మరియు అపుప్డు దేవుడు ఆ వయ్కిత్తో
వయ్వహరిసాత్డు. యుగములనిన్టి గుండా డండి, నోవహు మరియు మోషే,
ఆ పర్వకత్లు, వారిలో ఏ ఇదద్రు డా ఒకే సమయంలో లేరు. ఆ కాలమంతటికి,
నిరంతర ఒకక్రే యుండిరి.

కావున, మీరిటుల్ చెపప్వచుచ్, “ఆలోచన చెపుప్వారు అనేకులుండుట కేష్మము.”
165 డండి, ఈ మందిరములో కొదిద్ కాలం కితం, నేను పర్సంగించిన
విధంగా ఉనన్ది. అకక్డ ఆహాబు మరియు యెహోషాపాతు ఉనాన్రు. మరియు
వారు రామో-తిగ్లాదు మీదికి, దండెతిత్ వెళుళ్చుండిరి. పాథమికంగా, వారు
సరియే, ఆ దేశము వారికి చెందినదే. మరియు ఆ—ఆ శ వులు, అకక్డునన్
ఆ సిరియనులు, ఇశాయేలీయులు భుజించవలసిన గోధుమలతో వారి
పిలల్ల కడుపులను నింపుచుండిరి. అది దేవుడు-అనుగర్హించిన ఆసిత్, కాబటిట్,
పాథమికంగా, అది సరిగానే కనిపించినది. “నాతో రముమ్, మనము అకక్డికి వెళిళ్,
మరియు వారిని దేశములో నుండి తరిమివేదాద్ము.” సరే, వినడానికి అది చాలా
బాగుంది. పాథమికంగా, అది సరియే, కానీ దాని షరతులు.
166 ఒక మంచి వయ్కిత్యైయుండి, యెహోషాపాతు, ఇటుల్ చెపెప్ను, “అయితే
మనం పర్భువుయొదద్ విచారణ చేయవదాద్?”
167 అవును, ఆహాబు, ఆ పడిపోయిన వయ్కిత్, ఇటల్నాన్డు, “మంచిది, నిశచ్యంగా.”
మీకు తెలుసు కదా, అతడొక సరిహదుద్ విశావ్సి. ఇటల్నాన్డు, “ఓహ్, ఖచిచ్తంగా,
నేను దానిని రిచ్ ఆలోచించియుండవలసినది. నా దగగ్ర నాలుగు వందల మంది
హెబీ పర్వకత్లు ఉనాన్రు. వారు నాలుగు వందల మంది యునాన్రు, నేను వారిని
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పోషించు సంరకిష్ంచుచునాన్ను. ఈ దేశములోనే వారు శేషఠ్మైనవారు.
మనము వారిని తీసుకువదాద్ము.”
168 మరియు వారంద కలసి, ఒకక్ అభిపాయముతో, ఇటుల్ చెపిప్రి, “నీవు
వెళుళ్ము. పర్భువు నీకు తోడుగా ఉనాన్డు.” పాథమికంగా, వారు చెపిప్నది నిజమే,
కానీ వారు ఆ సం రణ్తను పటుట్కొనలేదు.

అపుప్డు అతడు ఇటల్డిగాడు, “ఇంకెవరైనా ఉనాన్రా?”
169 అతడనాన్డు, “ఔను. ఇంకొకక్డు ఉనాన్డు, కానీ నేను అతడిని
దేవ్షించుచునాన్ను.” అతడిటుల్ చెపాప్డు, “అతడు ఎలల్పుప్ ననున్ రిచ్ కీడునే
పలుకుతాడు, డండి, ఎలల్పుప్ చెపుత్ంటాడు.”
170 వాకయ్ము అంతయు అనగా అతడికి ముందునన్ ఏలీయా, “కుకక్లు నీ
రకత్మును నాకును,” అని ఆహాబుతో చెపిప్నపుప్డు, అతడు ఎలా మేలును
పర్వచించగలడు? ఇపుప్డు, ఆ నిరాధ్రించబడిన పర్వకత్ దేవుని చితత్ముకాని దేనినైనా
ఎలా చెపప్గలడు? మరియు, ఇటుల్ చెపప్బడెను, “కుకక్లు యెజెబేలును తినును,
మరియు, ‘యెజెబేలు ఇకక్డ పడియునన్ది,’ అని ఎవ చెపప్కుండునటుల్ ఆ
పొలములో పెంట పడియుండును.” ఒక మనుషుయ్డి మీద అటువంటి ఒక
శాపము ఉండగా, వేరెవరైనా గాని ఎలా ఆశీరవ్దించగలరు?
171 ఈనాడు ఆ విధంగానే ఉనన్ది. ఎలల్పు దేవుని నుండి పర్జలను రంగా
తీసుకొనిపోవుచునన్ ఈ కారయ్ములను ఒక వయ్కిత్ ఎలా ఆశీరవ్దించగలడు? నీ
కొరకు నీవు నిలబడాలంటే, చేయవలసినది ఒకే ఒకక్టి ఉనన్ది: నీవు సం రణ్తను
కలిగియుంటే, పర్భువు నామములో ఆ కారయ్మును శపించి, మరియు దీనితో
నిలిచియుండుము.

మీరు ఇటుల్ అనవచుచ్, “మంచిది, సహోదరుడా బెనాహ్మ్, పర్జలు నినున్
దేవ్షించులాగున నీవు చేయుచునాన్వు.”
172 దేవుడు ననున్ పేమిసాత్డు. అదే నా సం రణ్త. శరీరులపై
ఆధారపడలేరు. దేవుడు ఏమి చేయమని చెపాప్డో, అటిట్ వాకయ్ము మీద మీరు
ఆధారపడాలిస్యునన్ది.
173 తాను సరియేనని మీకాయాకి ఎలా తెలుసు? అతడు కనిపెటాట్డు. అతనికి
ఒక దరశ్నము కలిగినది. వారికి డా దరశ్నము వచిచ్నది, కానీ ఆ దరశ్నము
వాకయ్ముతో సరిపోలచ్బడలేదు. మరియు ఈ దినమున డా, అదే సంగతి.
మీకాయా తన దరశ్నమును వాకయ్ముతో పోలిచ్ శాడు, మరపుప్డు తాను
మరియు ఆ వాకయ్ము కలిసియుండుటను అతడు సెను. ఈనాడు, ఒకవేళ
మీ దరశ్నము వాకయ్మునకు విరుదధ్ముగా ఉనన్టల్యితే, దానిని విడిచిపెటట్ండి,
ఎందుకనగా అది తపుప్డు సం రణ్తైయునన్ది. మీకాయా యొకక్ సం రణ్త
ఖచిచ్తంగా వాకాయ్నుసారమైయునన్ది, కావున అతడు నిలబడి ఏమి చెపాప్డో,
దానిని అతడు చెపిప్, మరియు—మరియు దానిని నమమ్గలిగాడు.
174 వారు, అతణిణ్ నోటి మీద కొటిట్, ఇటల్డిగినపుప్డు, “దేవుని ఆతమ్ ఏ మారగ్మున
పోయెను?”
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175 అతడు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నీవు లోపలి గదిలోనికి వెళిళ్నపుప్డు దానిని
తెలుసుకొందువు.” నిజము.
176 అతడు చెపాప్డు, “నేను సురకిష్తంగా వచిచ్నపుప్డు…మీరు ఈ వయ్కిత్ని
కారాగారములో బంధించండి, మరియు నేను సురకిష్తంగా తిరిగి వచిచ్నపుప్డు,”
ఆహాబు ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “ఈ వయ్కిత్ సంగతి నేను సాత్ను.”
177 ఓ, ఇపుప్డు, మీకాయా, దాని సంగతి ఏమిటి? అతడు తిరిగి వచిచ్న
తరావ్త నీ తల నరికివేయబడుతుంది. మీకాయా సెత్ఫను నిలబడినటుల్గానే
సిథ్రంగా నిలుచునాన్డు. ఆమేన్. నా పర్భువు ఇషట్ రవ్కముగా సిలువనొదద్కు
వెళిళ్నటుల్గానే యునన్ది. ఎంత సులభంగా దానియేలు సింహాల గుహలోనికి
వెళాళ్డో, లేదా షదర్కు, మేషాకు మరియు అబేదెన్గో ఆ అగిన్గుండములోనికి
వెళాళ్రో అంతే సులభంగా అయుయ్నన్ది. ఖచిచ్తంగా! అతడు అకక్డ నిలబడి
ఇటుల్ చెపెప్ను, “నీవు అసలు తిరిగివసేత్…” ఎందుకు? అతడు సం రణ్తను
కలిగియునాన్డు. “నీవు అసలు తిరిగివసేత్, దేవుడు నాతో మాటాల్డనే లేదు. అపుప్డు
నా తలను నరికివేయుము.” అతనికి సం రణ్త కలదు. అతణిణ్ ఈ దరశ్నమునకు
నడిపించిన, తన ది స్చి, సరిగాగ్ ఆ ఉతత్ర నకష్తర్ముతో ఉనన్దని అతడు
ఎరిగియునాన్డు. అవును, అయాయ్. అతడి లంగరు పటుట్కొనియునన్ది, అవును,
అది వాకయ్ము మరియు అది మాతర్మే.

నీ సం రణ్త, నీ జీవితములో ఒక సం రణ్తను నీవు కలిగియుంటే…
178 మీకు తెలుసా, ఒకానొక సమయంలో మరాయ్దలకు డా, ఒక సం రణ్త
ఉండేది. నాకు ఆ సీత్ పేరు గురుత్కు రావడం లేదు, కానీ ఆమె చెపిప్న మాటను
దేశమంతా విశవ్సించినది. ఆమె పేరు నేను మరిచ్పోయాను. నేనికక్డ ఒక
నోటుస్ వాశాను. ఆ సీత్ పేరు ఏమైయునన్దో, నేను ఆలోచించలేకపోవుచునాన్ను.
కానీ ఇకక్డ, కొనిన్ సంవతస్రాల కితం, ఆ సీత్, మరి ఆమె చెపిప్నటేల్, వారు
ఉండవలసియునన్ది. ఆ కతిత్ని ఎడమ చేతితో వాడండి అని ఆమె చెపిప్నటల్యితే,
అది—అది అంతే, అదొక సం రణ్త. ఆమె వాటనిన్ంటికి ఆ—ఆ
జవాబైయునన్ది. మరియు మీరు ఎడమ చేతితో ఫోరుక్ పటుట్కునన్టల్యితే,
అపుప్డు మీరు ఖచిచ్తంగా తపుప్. ఆమె పేరు ఏమిటి? [సంఘము, “ఎమిలీ
పోస్ట్,” అని చెపుత్నాన్రు—సంపా.] ఓ, అంతే. నిశచ్యంగా. అవును. అది
ఆమేయైయునన్ది. ఇపుప్డు, మీరు—మీరు సం రణ్తైయునాన్రు…ఆమె—
ఆమె మరాయ్దలకు సం రణ్తైయునన్ది. “అది ఆ విధంగా ఉండవలసియునన్ది.”
అటువంటివి, ఓ, మనము అనేక సంగతులు అలాంటివి కనుగొంటాము.
కానీ, ఇపుప్డు అవి గతించిపోయాయని మనం కనుగొనాన్ము. మీరు
కావాలనుకునన్టుల్ తినండి. అవును, అయాయ్. సరే మంచిది. అయితే అది మరాయ్దల
యొకక్ సం రణ్త. “దానిని ఆ విధంగానే చేయాలి.”
179 ఒకానొక సమయంలో అడాల్ఫ్ హిటల్ర్, జరమ్నీ యొకక్ సం రణ్తైయునాన్డు,
అతడు ఏది చెబితే అదే. అతడు, “ కండి,” అని చెబితే, వారు కారు.
అతడు, “చంపండి,” అని చెబితే, వారు చంపారు. అతడు తల ఊపినపుప్డు,
లకష్లాదిమంది దులను చంపారు. ఆ విధమైన సం రణ్తకు ఏమి
జరిగినదో మీకు తెలుసా? అది శకిత్లా కనిపించినది, కానీ అది వాకయ్మునకు
విరుదధ్మైయునన్ది.
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“అది వాకయ్మునకు విరుదధ్మైయునన్దని మీకు ఎలా తెలుసు?”
180 దేవుడు చెపాప్డు. బిలాము ఇశాయేలీయులను సి, వారిని శపించుటకు
పర్యతిన్ంచినపుప్డు, అతడు ఇటుల్ చెపాప్డు, “నేను అతడిని ఒక గురుపోతువలె

సుత్నాన్ను. నీ గుడారములు ఎంత నీతిగలవి! నినున్ శపించువారు
శపించబడుదురు. నినున్ ఆశీరవ్దించువారు ఆశీరవ్దించబడుదురు.”
181 హిటల్ర్ దానిని డగలిగి ఉండాలిస్నది. ఆ జరమ్ను కైసత్వులు దానిని

డగలిగి ఉండాలిస్నటుల్ అనిపించుచునన్ది, డండి, ఆ సం రణ్త. అది
ఖచిచ్తంగా ఆ వాకయ్మునకు విరుదధ్మైనది. మీకు తెలుసా, అది ఇలాగు
చెపప్బడినది, “మనుషుయ్డు…దేవుడు మానవుడిని సృజించాడు, కానీ మానవుడు
బానిసలను తయారుచేశాడు.” ఒకరు మరొకరిని ఏలుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్రు.
మనకు ఒకేఒక పరిపాలకుడునాన్డు, ఆయన దేవుడే.
182 అయితే హిటల్ర్ జరమ్నీ యొకక్ సం రణ్తైయునాన్డు. ఈనాడు దానిని

డండి. ఇపుప్డు, ఏమి జరిగినదో శారా? అది తపుప్డు సం రణ్తైయునన్ది.
ఎందుకు? అది వాకయ్మునకు విరుదధ్ముగా ఉనన్ది. మరియు ఇపుప్డు అదంతా
ఎకక్డికి వెళిళ్నదో మీరు డండి: అవమానము.
183 మరియు మీ సం రణ్త ఏదో మతశాఖ మీద, లేదా ఏదో ఉదేకము మీద
ఉనన్టల్యితే, లేదా యేసుకీసుత్ అనే వయ్కిత్ మీద కాకుండా మరి దేని మీదనో
ఉనన్టల్యితే, మీరు డా అదే అవమానకరమైన సిథ్తికి, కేవలం హీనమైన సిథ్తికి
వెళాత్రు, డండి, మీ సం రణ్త కీసుత్ కానిచో అటుల్ండును. మానవ జీవితానికి
అదే కేందర్ సాథ్నమైయునన్ది, మరియు కీసుత్ వాకయ్మైయునాన్డు; మీ సంఘము
కాదు, మీ మాట కాదు. వాకయ్ము! శారా? “ఈ సం రణ్త మీద నా సంఘమును
నేను కటుట్దును,” వాకయ్మైయునన్, కీసుత్ మీద.
184 ఒకానొక సమయంలో ముసోస్లిని రోము యొకక్ సం రణ్తగా ఉనాన్డు.
నాకు తెలియదు, బహుశా నేనొక సంచికను చదివియుండవచుచ్ను,
లేదా దానిని నేనొక పుసత్కములో చదివియుండవచుచ్ను, లేదా ఎవరో
నాకు చెపిప్యుండవచుచ్ను, కానీ ఎవరో ముసోస్లిని దావ్రా ఇంట వ్
చేయబడుచునన్పుప్డు. అతడు…
185 అతడు రోమును కీడలలోనికి, తీకుసురావాలని కోరు—కోరుకునాన్డు.
మరియు అకక్డ, అతడిది కీడకు సంబంధించిన, ఒక పెదద్ విగర్హము ఉండేది.
అది సరియే. గీకువారికి చాలా ఏండల్ నుండి ఆ ఆలోచన ఉనన్ది. రోము
ఎలల్పుప్డు దానిని కలిగియుండుటకు పర్యతిన్ంచినది. కీడలు మంచివే, కానీ—
కానీ కీడలు. అయితే—అయితే గురుత్ంచుకొనండి, అవి కీసుత్ యొకక్ సాథ్నమును
తీసుకోలేవు. నీవెంత దృఢముగా ఉనన్పప్టికీ, దానితో ఏ సంబంధము లేదు.
ఆయనే సరవ్-శకిత్మంతుడు. మరియు అతడు రోమును దేని మీద నిరిమ్ంచడానికి
పర్యతిన్చాడో డండి. మరియు అతడు ఒక సం రణ్తపై రోమును కటాట్లని
పర్యతిన్ంచాడు, మరి తానే ఆ సం రణ్తగా ఉనాన్డు.
186 మరియు వారు చెపాప్రు, ఒక దినమున, అతడి—అతడి—అతడి డైవరు
ఒక నిమిషం ముందు వచాచ్డని, అతడు వాణిణ్ కాలిచ్వేశాడు. అతడు అనాన్డు,
“నేనిటుల్ చెపప్లేదు, ‘తొమిమ్దికి ఒక నిమిషము ముందుగా రముమ్.’ నేననాన్ను,
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‘తొమిమ్ది గంటలకు ఇకక్డ ఉండుము.”’ పౌ! మరియు అతడిని కాలిచ్వేశాడు.

శారా? శారా? “నీవు ఇకక్డికి ఒకక్ నిమిషము ముందుగా రావడం నాకు
ఇషట్ము లేదు. నీవికక్డికి తొమిమ్ది గంటలకు రావడం నాకు కావాలి.” శారా?
అతడు తనను తాను ఎటువంటి సం రణ్తగా చేసికొనుటకు పర్యతిన్ంచాడో

డండి. అయితే ఏమి జరిగినదో మీరు శారా?
187 ఇకక్డునన్ మీలో చాలామంది, పాత-కాలపు వారు, మీకు గురుత్ంది
కదా, రాయ్ సాల్టర్, బహుశా, మరియు ఆ వెనుక ఉనన్వారు, నేనకక్డ
పర్వచనమును రిచ్ చెపిప్నది మీకు గురుత్ండియుంటుంది. ఒక దినమున,
మనము అసలు ఇకక్డికి రాకముందు, అకక్డ ఆ ఆడ్ ఫెలోస్ భవనము వదద్,
నేనిటుల్ చెపాప్ను,“ముసోస్లిని ఒక అవమానకరమైన అంతమునకు వసాత్డు.”
నేను అనాన్ను, “అతడు తన మొదటి దండయాతర్, ఇథియోఫియా మీద
చేసాత్డు, మరియు ఇథియోఫియా అతని కాళళ్ వదద్ పడుతుంది. కానీ అతడు
తన అంతమునకు వసాత్డు, మరియు ఎవవ్ అతడికి సహాయము చేయరు.
అవమానకరముగా అతడు పాతిపెటట్బడతాడు.” అతడు అలాగే అయాయ్డు.
188 నేనిటుల్ చెపాప్ను, “ డు ఇజములు లేసాత్యి. నాజీయిజం, ఫాసిజం,
మరియు క య్నిజం.” నేనిటుల్ చెపాప్ను, “ఆ ఇజములు అనిన్యు తిరిగి ఒకక్టిగా
కలసిపోతాయి, మరది క య్నిజం అవుతుంది. గమనించండి. క య్నిజం
రోమును తగలబెడుతుంది.” శారా?
189 మీరు దానిని గమనించండి. అహ-హ. అది దేవుని చేతిలో ఒక
సాధనమైయునన్ది. తాము దేవునికి వయ్తిరేకమని వారు తలంచుచునాన్రు.
వారు ఎలల్పు , నేరుగా దానిలోనికే పని చేయుచునాన్రు, కానీ దానిని
ఎరుగకయునాన్రు. ఆయన వారిని కేవలం కీలుబొమమ్వలె వాడుకొనుచునాన్డు,
అహ-హ, ఆయన చేతిలో ఒక సాధనము, ఆయన నెబుకదేన్జరుకు మరియు
అనేకులకు ఆ విధంగానే చేసియునాన్డు. ఇపుప్డు గమనించండి. ఇపుప్డు,

శారా.
190 ఐగుపుత్నకు ఫరో ఒక సం రణ్తగా ఉనన్ కాలము ఒకటి యునన్ది, కానీ
ఇపుప్డది ఎకక్డ ఉనన్దో డండి. శారా? అదంతా విఫలమైనది.
191 ఓ, అవి ఒక తపుప్డు విధానమైనవి, కాబటేట్ అవి ఎపుప్
విఫలమవుతుంటాయి. అవి మానవ-నిరిమ్తమైన సం రణ్తలు. మీరొక మానవ-
నిరిమ్తమైన సం రణ్తను తీసుకోలేరు. ఒకవేళ అది ఒక—ఒక అధయ్కుష్డైనా,
ఒక నియంతయైనా, ఒక రాజైనా, ఒక సంఘమైనా, ఒక మతశాఖ అయినా,
ఒక సిదాధ్ంతమైనా, నేను లకష్ పెటట్ను. సరిగాగ్ యుగములనిన్టిలో అటువంటి
సం రణ్తలనీన్ నశించిపోయినటుల్గానే, వాటిలో ఏదైన నశించిపోవును.
192 మనం వెనకిక్ డవచుచ్. వెనుకకు డండి. చకర్వరుత్లను నమిమ్న
మనుషుయ్లను డండి. నియంతలను నమిమ్న మనుషుయ్లను డండి.
అటువంటి సం రణ్తల మీద తమ ఆశలు పెటుట్కునన్మనుషుయ్లను డండి,
మరియు ఈనాడు వారు ఎకక్డ ఉనాన్రో డండి.
193 ఇపుప్డు మనము వెనుకకు తిరిగి మరియు తమ నిరీకష్ణను బైబిలు మీద
పెటుట్కునన్వారిని, దేవుని వాకయ్ము మీద పెటుట్కునన్వారిని మరియు దానిని
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ఒక సం రణ్తగా తీసుకునన్వారిని దాద్ము. వారు ఇపుప్డు ఎకక్డునాన్రో
దాద్ము.

194 వారేమి చేసారని, హెబీ 11వ అధాయ్యంలో, పౌలు వారిని రిచ్, మీకు
కొంచెము కుల్పత్ముగా చెపాప్డు. “వారు రాజయ్ములను జయించిరి, నీతి
కారయ్ములను జరిగించిరి, మరియు మొదలగువాటిని చేసిరి. మరియు వారు గొరె
చరమ్ములను మరియు మేక చరమ్ములను ధరించుకొని సంచరించిరి. అటిట్వారికి
ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు.” [టేపుపై ఖాళీ యునన్ది—సంపా.] ఆ శేషఠ్మైన
పునరుతాథ్నము కొరకు మహిమలో వేచియుండిరి. శారా? అది సరియే.
ఏలయనగా, వారిలో కొందరు, ఈ—ఈ అదుభ్తములను పొందలేదు, మరియు
ఆ పునరుతాథ్నము కొరకు ఎదురు త్, ఎలాగైనా వారు తమ శరీరాలను
సమరిప్ంచారు. వారు తమ పాణాలను కోలోప్వుటను, వారు ఎంత మాతర్ము
లకష్ పెటట్లేదు. వారు ఆ పునరుతాథ్నమును పొందునటుల్, వారు వెళిళ్ తమను
తాము బలియరప్ణగా చేసుకొనగోరారు, మరియు వారు దానినే చేశారు.

ఇపుప్డు, సం రణ్తలు, మనము సం రణ్త రిచ్ మాటాల్డుచునాన్ము.
195 మీకు తెలుసుకదా, మన సుపీం కోరుట్ ఒక సం రణ్తైయునన్ది. అదొక
సం రణ్త. ఈ దేశములోనునన్ వివాదాలనిన్టికి అది—అది తుది ముగింపు.
అది నిజము. మన సుపీం కోరుట్లో, వారి నిరణ్యమే ఒక సం రణ్తైయునన్ది.
అవును. ఓ, కొనిన్సారుల్ మనము దానిని ఇషట్పడము అని నాకు తెలుసు,
అయితే ఏదేమైనాగానీ, అది—అది ఒక సం రణ్తైయునన్ది. అవును,
అయాయ్. అది మనకు లేనియెడల ఏమగును? అపుప్డు ఏమిటి? కానీ అదొక
సం రణ్తైయునన్ది. అవును నిశచ్యంగా. ఎందుకు? అది, మన దేశము, దానికి
ముడివేయబడియునన్ది. ఆ సుపీం కోరుట్ చివరికి వారి తుది నిరణ్యమును
తీసుకునన్పుప్డు, ఇక అంతే. ఇంకేమీ లేదు. దాని తరావ్త నీవెకక్డికి వెళాత్వు?
నీవు కేవలం వారి నిరణ్యమును అనుసరించాలి. అంతే. మీరు తపప్కుండా
అనుసరించాలి. వారే చివరి మాట. వారే ఆమేన్.
196 మీరు సాథ్నిక పటట్ణ నాయ్యసాథ్నాలలో పర్యతిన్ంచవచుచ్. నీవు మేజిసేట్ట్
వదద్ పర్యతిన్ంచవచుచ్, తరావ్త ఫెడరల్ కోరుట్కు వెళళ్వచుచ్, అనిన్ రకాల
కోరుట్లకు, మరియు ఫెడరల్ కోరుట్లకు వెళళ్వచుచ్. కానీ మనము సుపీం కోరుట్కు
వచిచ్నపుప్డు, ఇక అంతే. అవును. కొనిన్సారుల్, “మంచిది, వారి నిరణ్యం నాకు
నచచ్లేదు,” అని చెపుప్టకు మనం ఇషట్పడము, కానీ ఒకక్సారైనా మీరు దాని
నుండి తపిప్ంచుకొనుటకు పర్యతిన్సాత్రు. అది దేశముయొకక్ సం రణ్త.
మరియు మనము దానిని కలిగిలేనిచో ఏంటి పరిసిథ్తి? అవును.
197 మనమొక సం రణ్తను కలిగియుండవలసియునన్ది. పర్తి ఒకక్ ఒకటి
కలిగియుండాలి. మీరు ఒక దానిని కలిగియునాన్రు. అయితే ఈ నేపథయ్ంలో,
సం రణ్తలు అంటే ఏమిటో మీకు పించుటకు నేను పర్యతిన్సుత్నాన్ను.
198 ఇపుప్డు ఒక దేశముయొకక్ సుపీం కోరుట్ ఆ దేశముయొకక్
సం రణ్తైయునన్ది. ఏ రకమైన వివాదములోనైనా అదే చిటట్చివరి కారయ్ము. వారు
దానిని పరిషక్రిసాత్రు. వారేమి చెబితే, అదే.
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199 ఒక బంతి ఆటలో ఒక సం రణ్త కలదు. అది ఆ అంపైర్. ఓ, అవును.
కొనిన్సారుల్, మనము డా అతడి నిరణ్యమును ఇషట్పడము, అయితే ఏదేమైనా
కానీ, అది—అది—అది అంతే. ఇతరులు ఏమి చెపిప్నా సరే, ఆ అంపైర్
యొకక్ నిరణ్యమే, అంతిమ నిరణ్యము, అది నిజము. అది తపిప్పోయెను అని
అతడు చెబితే, అది తపిప్పోవడమే. అది నిజము. నిశచ్యంగా. ఇతరులు ఏమి
చెపిప్నా సరే, దానితో ఎటిట్ సంబంధము లేదు. మరియు మనం కేవలం దాని

రిచ్ ఆలోచించుదాము. ఒకవేళ నీవు…నేను బంతి ఆటలకు వెళళ్ను, కానీ
దాని రిచ్ వాసుకొనుట జరిగినది. ఒక అంపైరు, బంతి ఆటలో తానే ఆ
సం రణ్తైయునాన్డు.
200 వారిలో ఒకరు ఇటల్ంటారు, “అది పర్కక్కు వెళిళ్న బంతి.” మరొకరు
ఇటల్ంటారు, “నీవొక అబదిధ్కుడవు.” ఇతడు చెపాత్డు, “ఇది ఆ విధంగా ఉనన్ది.
నీవుఇటుగాఉండవలసియునన్ది.”
201 అంపైరు, “తపిప్పోయినది!” అని చెపాప్డు. డండి ఆ మిగతావారు వారి
చోటులోనికి వెళిళ్ మరియు రుచ్ంటారు. అది వారిలో కొందరికి చిరాకు
పుటిట్సుత్ంది. అయితే వారు తమ హృదయములో, అతడిని తిటుట్కుంటారని,
మరియు అటిట్వి చేసాత్రని నేను ఉహించుచునాన్ను, కానీ ఏది ఏమైనపప్టికినీ అది
“తపిప్పోవుట” అయుయ్నన్ది. ఎందుకు? అతడిదే చివరిమాట.
202 మొదటి ఆటగాడు ఇటల్నాన్డు, “అది పర్కక్కు పోయినదని మీకు తెలుసు.”
మరొకరు ఇటల్ంటారు, “మీకు తెలుసు అది ఒక…”
203 అతడు ఇటుల్ చెపుప్ను, “తపిప్పోయినది.” అహ-హ. అది అంతే. అపుప్డు
నోరు సుకొని, తిరిగి మీ సథ్లానికి వెళళ్డమే.
204 మరి ఆ బంతి ఆటలో అంపైరు లేనియెడల ఏమగును? మై! అది ఎటువంటి
ఒక ఆట అవుతుందో మీరు ఉహించగలరా? వారిలో ఒకరు ఇటల్ంటారు, “అది
తపిప్పోయినది.” మరొకరుఇలాఅంటారు. మరొకరుఅలాఅంటారు. మరొకరు,
“నీవొక అబదిధ్కుడవు,” అని అంటారు. అకక్డ గొడవలు మరియు పోటాల్టలు
జరుగుతాయి.
205 ఒక బంతి ఆట కావాలంటే, మీరొక సం రణ్తను
కలిగియుండవలసియునన్ది. మరియు అతనకక్డికి వసాత్డు, మరియు నీవు
అతణిణ్ ఇషట్పడకపోయినా, లేక ఏదైనా ఫరావ్లేదు, ఏమైనాగానీ, అతడు—
అతడే సం రణ్తైయునాన్డు. అతడే ఆ సం రణ్తైయునాన్డు. దాని రిచ్ నీవు
ఏమి చెపిప్నా గానీ, అతడి మాటే చివరిమాట. అది ఆ విధంగా ఉనన్ది. ఇపుప్డు,
వారు అలా చేయకపోతే, ఆట మొతత్ం గందరగోళంగా తయారవుతుంది. అది
నిజమేనా?
206 ఒక ఫెడరల్ కోరుట్ అనేది లేనటల్యితే దేశము ఏమవుతుంది? ఈ దేశములో
సుపీం కోరుట్ లేనటల్యితే, అది ఏమవుతుంది? వారు ఎకక్డికి వెళాత్రు? దేశము
ఒక గందరగోళంలో ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకుంటే…
207 ఒక బంతి ఆటలో ఒక అంపైరు లేనియెడల, అది గందరగోళమౌతుంది,
నీవు మొదటిగా బంతి విసరకముందే ఎవరో ఒకరు గొడవ చేసాత్రు. అకక్డ
ఎవరో ఒకరు నిలబడి, మరియు బహుశా నిజంగానే సరిగాగ్ ఆ పలక మీదుగా
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వెళిళ్యుండవచుచ్ను, మరియు మరొక వయ్కిత్ ఇటల్ంటాడు, “ఓ, లేదు. లేదు,
లేదు. అది అలా జరగలేదు.” అపుప్డు, ఇక మొదలవుతుంది. మొదటి బంతి
వేయబడినది, ఇక వారు దానిని రిచ్ వాదించుకుంటారు. వారిలో ఒకరు
అంటారు, “అది తపిప్పోయినది.” మరొకరు అంటారు, “అది తపిప్పోవుట కాదు.”

శారా?
208 ఆ ఆట ఎవరికైతే కటుట్బడియునన్దో అతణిణ్ మీరు కలిగియుండాలి,
మరి అతడే ఆ అంపైరు. అతడు, “తపిప్పోయినది,” అని చెపిప్నపుప్డు అది
తపిప్పోవడమే. అతడు, “పర్కక్కు వెళిళ్న బంతి” అని చెపిప్నపుప్డు, అది పర్కక్కు
వెళిళ్న బంతి. అతడు ఏది చెపేత్, అదే చెలుల్తుంది. అంతే. మరియు మీరు
కలిగియుండకపోతే, మీకు ఏ ఆట ఉండదు.
209 ననున్ మరొక సం రణ్తను మీకు పించనీయండి, అది ఎరర్ని లైటు.
ఒక ఎరర్ని లైటు, అది “ఆగుము,” అని చెపిప్నపుప్డు దాని భావము ఆగండి
అని. నీవు దానిని దాటిపోయినటల్యితే, దానికి నీవు వెల చెలిల్ంచాలి. అయితే
ఒకవేళ ఈ పటట్ణములో బయట ఇకక్డ ఎటువంటి లైటుల్, ఏ టాఫిక్ లైటుల్
లేనటల్యితే, అది ఎలాంటి ఒక పటట్ణము అవుతుంది? శారా? అది ఒక
సం రణ్తను కలిగియుండవలసి యునన్ది. అకక్డ నిలబడియునన్, పోలీసు
కానీ, ఇంకెవరైనా గానీ ఏమి చెపిప్నా నేను లెకక్చేయను. వారిది దివ్తీయసాథ్నము.
పచచ్ లైటు వెలుగుచునన్పుప్డు మీరు వెళాళ్రని ఎవరైనా ని పించగలిగితే,
పోలీసు చెపిప్నదానిని నేను లకష్ పెటట్ను, వారు చెపిప్నది తపేప్. ఆ లైటు
“వెళుళ్ము,” అని చెపిప్నపుప్డు వెళళ్మని దాని అరథ్ము. అదే సం రణ్తైయునన్ది.
ఆ లైటు “వెళుళ్ము,” అని చెపిప్నదని మీరు ని పించగలరు. పోలీసు ఎకక్డో
నిలబడియుండవచుచ్ను, ఆ నగర మేయరు, ఎకక్డో నిలబడి యుండవచుచ్ను,
అది రవవ్ంత భేదమునైనా కలిగించదు. అది “వెళుళ్ము,” అని మీరు ఋజువును
కలిగియునన్యెడల మీరు వెళళ్ండి. మరియు ఎవరైనా మిమమ్లిన్ గుదిద్నటల్యితే,
అది వారి తపుప్. మీరు దానిని ని పించగలరు. అది నిజము.

మరియు మనము దేనిని రిచ్ మాటాల్డుచునాన్మో దానిని మనము
ని పించగలము. అవును.
210 ఇపుప్డు, అకక్డ ఎరర్ని లైటు అనేదే లేనటల్యితే ఏమిటి? ఆ డలి దగగ్రకు
ఒకరు వెళళ్గా, మరియు అది…అది ఎలా ఉంటుందో డండి. ఒక వయ్కిత్
ఇటల్ంటాడు, “హే! దారికి అడుడ్ తొలుగుము. నేను తవ్రగా వెళాళ్లి. నేను పనికి
వెళాళ్లి. నేను ఇపప్టికే ఆలసయ్ము అయాయ్ను. నేను ఇపుప్డు వెళుత్నాన్ను.” మరొక
వయ్కిత్ ఇటల్నాన్డు, “నీవు కేవలం అటుల్ అనుకొనుచునాన్వు అంతే. ఎందుకనగా, నేనే
ఇకక్డికి ముందుగా వచాచ్ను కాబటిట్, నేనే వెళాత్ను.” మరియు ఒక సీత్ బయటకి వచిచ్
మరియు తన జుటుట్ను సరిచేసుకోవడం నేను డగలను. మనకు ఒక ఎరర్ని
లైటు లేకపోతే ఏమవుతుంది? వాహనములతో కికిక్రిసిపోదా!
211 సంఘముల సంగతి అలాగే యునన్ది. శారా? అది నిజము.
ఆ కారణముచేతనే సంఘశాఖలతో ఇంతగా కికిక్రిసిపోవుటను మనం
కలిగియునాన్ము. అవును. అది ఖచిచ్తంగా సతయ్ము. ఎవ ఎకక్డికీ
వెళుళ్టలేదు. వారు నిలబడి, గొడవలు పడుచునాన్రు.



సం రణ్త 37
212 ఇకక్డ దేవుని యొకక్ వెలుగు ఉనన్ది. అది “వెళుళ్ము,” అని చెపిప్నపుప్డు
వెళళ్ండి. అది “ఆగుము, ఇంత రం చాలును,” అని చెపిప్నపుప్డు అపుప్డు
ఆగిపొండి. అది నిజము. మనము దాని మీదనే, ఆ వాకయ్ము మీదనే
ఆధారపడియునాన్ము, ఏదో కొంతమంది పర్జల గుంపు చెపిప్న దానిపై కాదు, లేక
మరొక గుంపు పర్జలు చెపిప్న దానిపై కాదు. యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నమిమ్నవారిని
ఈ చకకియలు వెంబడించును.” మనము వెళాద్ము. “మీరు సరవ్లోకమునకు
వెళిళ్, సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి.”
213 మీకు తెలుసు, విదయ్ ఎంతో మంచిది, కానీ యేసు ఎనన్ దానిని కోరలేదు.
అది నిజము. సంఘములు మరియు భవనములు ఎంతో మంచివైన , ఆయన
ఎనన్ వాటిని కోరలేదు. ఆసుప లు మంచివే; సంఘములైన మనము,
ఆసుప లను నిరిమ్సాత్ము. అది మంచిదే. మనము వాటిని అభినందిసాత్ము. కానీ
ఆయన వాటిని ఎనన్ కోరలేదు.
214 “సువారత్ను పర్కటించండి,” అని ఆయన సంఘమునకు చెపాప్డు. మరియు
సువారత్ కేవలము మాట దావ్రా మాతర్మే కాదు గానీ, వాకయ్ము యొకక్ శకిత్ దావ్రా
మరియు పర్తయ్కష్త దావ్రా వచిచ్నది. పౌలు ఆ విధముగా చెపెప్ను. ఓ, మై, ఒకవేళ
అది ఆ విధంగా ఉనన్టల్యితే, అపుప్డు వెళిళ్, సువారత్ను పర్తయ్కష్పరచండి.
215 ఓ, ఈనాడు, ఎనన్ లేనటువంటి ఉతత్మమైన వైదుయ్లను కలిగియునన్
కాలంలో, మనము జీవిసుత్నాన్ము. ఎనన్ వాడనటువంటి ఉతత్మమైన
ఔషధాలను నేడు మనం కలిగియునాన్ము. అది మీకు తెలుసు. మరియు మనము
వారికి గౌరవ వందనం చేసాత్ము. మనము వారి కొరకు పారిథ్సాత్ము. నేను
చేసాత్ను, మరియు మీరు డా చేసాత్రని నేను ఆశిసుత్నాన్ను. ఆ మనుషుయ్లు,
వారు తమ అను తుల యొకక్ అవగాహనతో…వారు పని చేయుటకు
రెండు జాఞ్నేందియములను కలిగియునాన్రు, అవి చుట మరియు సప్రశ్,
మరియు వారు…మరియు వినుట. వారు ఒక గుండెచపుప్డును బటిట్ పని
చేసాత్రు, లేక ఒక—ఒక కణితి యొకక్ సప్రశ్ దావ్రా, లేక మరొక దానిని బటిట్,
లేక వారు డగలిగిన ఒక దృశాయ్నిన్ బటిట్, ఒక వాయ్ధి సోకుటనుబటిట్, లేక—
లేక ముఖము మీద ఉనన్దానిని బటిట్, లేక ముఖము మీద లేదా శరీరము మీద
వాయ్పించిన దానిని బటిట్యైయునన్ది. వారు—వారు వాటి మీద పనిచేసాత్రు.

శారా? ఎందుకనగా అది…మరియు మిమమ్లిన్ చంపకుండా, దానిని మాతర్మే
చంపునంత మందును తీసుకొనుటకు, వారు పర్యతిన్సాత్రు, మరియు—
మరియు ఆ విధముగా చేసాత్రు. వారు…దాని మీద పనిచేయుట వారి యొకక్
కరత్వయ్మైయునన్ది. మనము దానిని అభినందించుచునాన్ము. అది చాలా
మంచిది. అయితే, మనకు ఉతత్మమైన వైదుయ్లునాన్రు, ఉతత్మమైన ఔషధములు,
ఉతత్మమైన ఆసుప లు ఉనన్వి, మరియు ఎనన్ లేనంత రోగములు ఉనన్వి.
216 మనకు ఎనన్ లేనటువంటి అవిశావ్సము ఉనన్ది. అవునండి. ఖచిచ్తంగా.
సేవకులు తమకు తాము సంసాథ్గతమైపోయి, పెదద్ మత సంసథ్లను
కలిగియునాన్రు, మరియు దేనినైనా తీసుకొనుచునాన్రు, మరియు అటుల్నాన్రు,
మరియు కేవలం దేనినైనా తీసుకుని, ఒక సంఘ సభుయ్నిగా చేయుచునాన్రు.
మరియు యంతర్ములో పొదగబడిన కోడిపిలల్లవలె, వారు ఏదో వేదాంత
కళాశాలకు వెళిళ్నారు, మరియు ఆ విధంగా వారిని బయటకు తీసుకువచుచ్నటిట్
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తిరుగలి కింద వారిని పొదుగుచునాన్రు, మరియు కొనిన్సారుల్ ఒక ఐగుపుత్
రాతి రిచ్ దకష్ణాఫికాలోని అనాగారికునికి ఎంత తెలుసో, వీరికి దేవుని

రిచ్ అంతకనాన్ ఎకుక్వేమి తెలియదు. మరియు వారిని ఆవిధముగా
తీసుకువసుత్నాన్రు, మరియు మీరు అకక్డే ఉనాన్రు. శారా?
217 ఓ, మన సంఘములో మనకు అవసరమైనది ఏదనగా ఒక సం రణ్త
కలిగియునన్ వయ్కిత్యే. మెథడిసుట్ సంఘములో, బాపిట్సుట్ సంఘములో,
పెంతుకోసుత్ సంఘములో, పేసిబ్టేరియను సంఘములో మనకు అవసరమైనది
ఏమిటంటే, ఒక సం రణ్త, కీసుత్కు మరియు వాకయ్మునకు కటుట్బడి
నిలబడియుండే ఒక దైవజనుడు, మరియు ఆ వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడి,
వారిని వెంబడించుచునన్దని చుట దావ్రా పర్తీ ఒకక్ ఈ వాకయ్పర్కారంగా
నడిచేటటువంటి పరిసిథ్తికి, సంఘమును తీసుకువచేచ్ ఒక దైవజనుడు
అవసరమైయునన్ది. “పర్పంచమంతటా, విశవ్సించిన వారిని చక కియలు
వెంబడించును.”

“అవి గతించిపోయాయి,” అని వారనాన్రు.
218 యేసు ఇటల్నాన్డు, “మీరు సరవ్లోకమునకు వెళిళ్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్
పర్కటించుడి.” మనము ఇంక సరవ్లోకమునకు చేరుకోలేదు, మరియు
పర్తీ జీవి అనుదానికి ఇంకా చాలా రములో ఉనాన్ము. ఎంత రము?
“సరవ్లోకమునకు.” ఎవరికి? “పర్తీ ఒకక్ జీవికి.” ఏమి జరుగును? “విశవ్సించిన
వారిని ఈ చక కియలు వెంబడించును. నా నామములో వారు దయయ్ములను
వెళళ్గొటుట్దురు. వారు కొతత్ భాషలు మాటలాడుదురు. పాములను ఎతిత్
పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తాగినను వారికి హాని చేయదు. రోగుల మీద
చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురు.” వాకయ్మగు సం రణ్ నిశచ్యత
వారిని పటుట్కొనియునన్ది, అదే ఉతత్ర నకష్తర్ము, ఆ ది స్చి సరిగాగ్ దానితో
నిలిచియుండును. మనకు కావలసినది అదే.
219 కానీ మనము బయటికి వెళిళ్ సంసథ్లను నిరిమ్ంచాము, పర్జలను సంసథ్గా
మారాచ్ము, సభుయ్లను చేరుచ్కునాన్ము, మరియు మనము విశవ్సించినటుల్
వారు విశవ్సించలేదు గనుక, బాపిట్సుట్లతో గొడవపడాడ్ము, మరియు వారు ఈ
విధముగా చేయలేదు గనుక, మెథడిసుట్లతో గొడవపడాడ్ము. మరియు—
మరియు మనము మరింత పెదద్ శికష్ణ సంసథ్ను ఉతప్తి చేశాము, ఇంకా పెదద్
సంఘములను నిరిమ్ంచాము, మరింత ఉతత్మమైన పటుట్తో చేయబడిన బెంచీలు,
మరియు మరింత పెదద్ వాదయ్ పరికరము, మరియు మొదలైనవి, మరియు
చకక్టి-దుసుత్లు ధరించిన ఒక గుంపు, మరియు మేయరు మరియు అంద
సంఘములో ఉనాన్రు. అయితే మనమేమి కలిగియునాన్ము? సంఘశాఖల
సం రణ్తకు కటట్బడియునన్ ఒక చచిచ్న గుంపు. మరణము! ఓ, అది మనకు

రమగును గాక!
220 ఒకవేళ సరిగాగ్ నేను ఉనన్ చోటునే నేను మరణించినా గానీ, యేసు కీసేత్ నా
సం రణ్త, పర్తీ ఒకక్రు ననున్ విడిచిపోయినా సరే, నేను నమిమ్కయుంచేది దాని
మీదనే. ఎవరో నాతో చెపాప్రు, డా. డేవిస్ నాతో ఇటల్నాన్డు, “బిలీల్, నీవు అలాటి
దానిని బోధిసేత్, నీవు సంఘములోని సత్ంభాలకు పర్సంగించాలి.”
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221 నేను చెపాప్ను, “అటల్యితే, నేను దేవుని వాకయ్మును సత్ంభాలకే బోధిసాత్ను,
ఎందుకనగా దేవుడు ఈ సత్ంభాల దావ్రా అబాహాముకు పిలల్లను పుటిట్ంచగలడు.”
అవును. దేవుని వాకయ్ము సతయ్ము.

ఇటల్నాన్డు, “వారు నినున్ నముమ్తారని నీవు అనుకొనుచునాన్వా?”
222 నేను చెపాప్ను, “లేదు…అది నా పని కాదు. ఆ వాకయ్మునకు నమమ్కంగా
ఉండటం నా కరత్వయ్మైయునన్ది.” అది నిజము.
223 అతడనాన్డు, “దైవిక సవ్సథ్త అనే—అనే వేదాంతముతో ఇటువంటి
ఒక విదాయ్వంతమైన పర్పంచమును నీవు ఎదురొక్నగలవని నీవు
అనుకొనుచునాన్వా?”
224 నేనిటుల్ చెపాప్ను, “అది నా దైవిక సవ్సథ్త కాదు. అది ఆయన వాగాద్నము. ఈ
ఆజఞ్ను ఇచిచ్నది ఆయనే.” ఓహ్!
225 మరియు రానన్ ఆ నదిలో నేను నిలబడియునన్పుప్డు, ఆయన ఆ
పెదద్ వెలుగులో కిందకి దిగివచిచ్, 1933, న్ లో, ఆయన ఇటుల్ చెపిప్నది
నాకు జాఞ్పకమునన్ది, “కీసుత్యొకక్ మొదటి రాకడకు ముందు బాపీత్సమ్మిచుచ్
యోహాను పంపబడినటుల్—అలాగే, కీసుత్యొకక్ రెండవ రాకడకు ముందు ఈ
పర్పంచమునకు ఒక వరత్మానముతో నేను నినున్ పంపుచునాన్ను.” మరియు
పదిహేను సంవతస్రాలుగా దాదాపు పర్తీ పరవ్తము మీద ఉజీజ్వపు మంటలు
నిరిమ్ంచబడినపుప్డు, అది పర్పంచమంతటికి వెళిళ్నది. దేశములంతటా దైవిక
సవ్సథ్త, మరియు ఆ శకిత్, మరియు పునరుదధ్రణ వాయ్పించినది.
226 మరియు అది ఇపుప్డు ఆవలిన ఆ చివరి ఘటట్మును తాకుటకు సిదధ్ంగా
ఉనన్దని నేను నముమ్చునాన్ను, మహిమలోనికి సంఘమును కొనిపోవు
విశావ్సము తెచుచ్టకైయునన్ది. మరియు అది వరత్మానములలో ఉనన్ది. మనం
నిజంగా అంతయ్కాలంలో ఉనాన్ము. మనం దాని రిచ్ మాటాల్డియునాన్ము,
మరియు పర్తీది చేసాము, కానీ ఆ కారయ్ము ఇపుప్డు మన మీదికి వచిచ్యునన్ది.
అవును, అవునయాయ్. ఇకక్డ ఒకటి ఉనన్ది. అది నిజము.
227 నేను చెపిప్నటుల్గా, ఆ—ఆ—ఆ ఎరర్ని లైటు, ఆ సమసయ్ను పరిషయ్రించును.
అంతే. ఎవరు వెళాత్రో ఆ ఎరర్ని లైటు మీకు చెపుత్ంది. మిగిలినవారు ఏమి
చెపిప్నా లెకక్లేదు, ఆ ఎరర్ని లైటు చెపిప్నదే ముఖయ్ము. నీవు ఆ ఎరర్ని
లైటును లకష్ పెటట్కపోతే—లకష్ పెటకపోతే నిజముగా వాహనములనీన్
కికిక్రిసిపోతాయి. ఖచిచ్తంగా ఒక సం రణ్త ఉండవలసియునన్ది. అవును,
అయాయ్.
228 అదే విధంగా సంఘమునకు, ఒక సం రణ్త ఉండవలసియునన్ది.
సంఘములోని పర్జలకు, మీరు మీయొకక్ సం రణ్తను
కలిగియుండవలసియునన్ది.
229 కానీ, ఈనాడు, పర్తీ సంఘము దాని సవ్ంత సం రణ్తను కలిగియునన్ది.

శారా? మరియు దీనిని తీసుకొనుటకు పర్యతిన్ంచకండి, “బాపిట్సుట్లమైన
మేము దీనిని నముమ్తాము. మెథడిసుట్లమైన మేము దీనిని నముమ్తాము.
పేసిబ్టేరియనల్మైన మేము దీనిని నముమ్తాము. పెంతెకోసుత్లమైన మేము
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దీనిని నముమ్తాము.” అది మంచిదే, కానీ ఆ మిగిలిన దానిని మీరు ఎందుకు
తీసుకొనరు? ఆ మిగిలిన దానిలోని తపేప్మిటి?
230 “బాపిట్సుట్లమైన మేము ముంచడానిన్ నముమ్తాము.” అది మంచిదే.
మరిపుప్డు, పరిశుదాధ్తమ్ బాపీత్సమ్ము సంగతేమిటి? భాషలలో మాటాల్డుట రిచ్
ఏమిటి? సవ్సథ్తా వరముల సంగతేమిటి? పర్వచనముల సంగతేమిటి? “ఓ, లేదు.
మేము నమమ్ము. అది, అది మరొక కాలమునకు చెందినది.” ఓ, అబాబ్యి!
231 పెంతెకోసుత్వారులారా, మీరు ఇటల్ంటారు, “మంచిది, మేము భాషలతో
మాటాల్డుటను ఋజువుగా నముమ్చునాన్ము.” నిశచ్యంగా, భాషలలో
మాటాల్డుట మంచిదే, కానీ ఇపప్టికీ అది ఋజువు కాదు. అనేకులు
భాషలలో మాటాల్డుచునాన్రు, అది నిజము, అది వారు వెళళ్గలిగినంత వరకు.
ఉనన్టువంటి ఏ వరమునైనా, పరిశుదధ్ గర్ంథములోనునన్ ఏ వరమునైనా అపవాది
అనుకరించగలడు.
232 పౌలు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నేను మనుషుయ్ల మరియు దేవ తల భాషలతో
మాటలాడినను, కాలచ్బడుటకు నా శరీరమును అపప్గించినను, బీదల
పోషణకొరకు నా ఆసిత్యంతటినీ అమిమ్వేసినను, కొండలను పెకిలింపగల
విశావ్సానిన్ నేను కలిగియునన్ను, నేను వేదాంత కళాశాలకు వెళిళ్ మరియు
నేరుచ్కోవాలిస్న జాఞ్నమంతటినీ నేరుచ్కునన్ను, నేను ఇంకను వటిట్వాడనే.”
233 అది కీసుత్ యొకక్ వయ్కిత్. కీసుత్, ఆయనను సీవ్కరించండి, మరియు ఆయన
వాకయ్మును సీవ్కరించకుండా మీరు ఆయనను సీవ్కరించలేరు. వాకయ్ము
మొదటిగా రావలసియునన్ది, పిదప ఆ వాకయ్ములోనికి జీవము వచిచ్ మరియు ఆ
వాకయ్మును ఋజువుచేసుత్ంది.
234 “నేను నా తండి కియలను చేయనియెడల, అపుప్డు ననున్
నమమ్కండి,” అని యేసు చెపప్లేదా? అది పర్తయ్కష్పరచబడిన దేవునియొకక్
వాకయ్మైయుండెను. దేవుడు కీసుత్లో నుండి, తానేమైయునాన్డనన్ది లోకమునకు
బయలుపరచుకొనుచు, సమాధానపరచుకొనుచుండెను. అది—అది
సం రణ్తైయునన్ది. అది అకక్డ నితయ్మైన సం రణ్తైయునన్ది.
235 ఇపుప్డు మీరు ఇటల్నవచుచ్, “సహోదరుడా బెనాహ్మ్, అది నితయ్మా?” అవును.
“అయితే ఈ రోజు సంగతేమిటి?”
236 యేసు చెపెప్ను, “నా యందు విశావ్సముంచువాడు, నేను చేయు కియలను
అతడు డా చేయును.” అది అదే సం రణ్త. అది సరియే.
237 పర్తీయొకక్రు తమ సవ్ంత సం రణ్తను కలిగియునాన్రు. ఓ, మై!
నాయ్యాధిపతుల కాలంలో ఉనన్టేల్ అది ఉనన్ది, “పర్తి ఒకక్రు తమ దృషిట్కి
ఏది సరియైనదో అదే చేశారు.” నాయ్యాధిపతుల దినములలో, పర్తియొకక్
వయ్కిత్, తమ—తమ సవ్ంత సం రణ్తను కలిగియునాన్రు. అతడు ఏమి
చేయాలనుకొనాన్డో కేవలం దానినే చేశాడు. మరియు ఇపుప్డు డా ఆ
విధంగానే ఉనన్ది. “పర్తి వయ్కిత్ తన దృషిట్కి ఏది మంచిది అని తోచినదో దానినే
చేశారు.” ఇపుప్డు, నాయ్యాధిపతుల దినములలో వారు ఆ విధముగా చేయుటకు
కారణము మీకు తెలుసా? ఇది కొంచెము విసమ్యము కలిగించవచుచ్. కానీ
నాయ్యాధిపతుల దినములలో వారు ఆ విధంగా చేయుటకు కారణమేదనగా,



సం రణ్త 41
దేవుని వాకయ్ము వచుచ్టకు ఆ దినములలో పర్వకత్ లేడు. కాబటిట్ పర్తి వయ్కిత్, తన
దృషిట్కి తోచినది తాను చేయగలిగాడు.
238 మరియు నేటి దినమున ఖచిచ్తంగా అదే జరిగింది. ఈ మతశాఖల
దినములలో మనకు పర్వకత్లేడు, కానీ దేవుడు మనకు ఒకరిని వాగాద్నము చేశాడు.

శారా? శారా? మరియు ఆయన చేశాడు. చివరి దినములలో, ఆయన
ఏలీయాను లేపి మరలా రంగము మీదికి పంపుతాడు, “మరియు అతడు పిలల్ల
హృదయములను తం ల విశావ్సము వైపు తిపుప్ను,” తిరిగి నిజమైన పెంతెకోసుత్
వైపుకు తిపుప్ను. ఆయన దానిని చెపెప్నని మీకు తెలుసు.
239 ఇపుప్డు, ఆయన యోహాను రిచ్ చెపిప్నదానిని, మీరు చిసాత్రని నాకు
తెలుసు, అది మతత్యి 11వ అధాయ్యము, 6వ వచనము లో—లో ఉనన్దని నేను
నముమ్చునాన్ను, “యోహాను అను ఈ వయ్కిత్ని రిచ్ నీవేమి తలంచుచునాన్వు?”
అని వారు అడిగినపుప్డు.
240 ఆయనిటుల్ చెపాప్డు, “మీరు దీనిని సీవ్కరించగలిగితే, ‘నాకు ముందుగా
నా తను పంపుదును,’ అని చెపప్బడినది ఇతని రిచ్యే.” అది మలాకీ 3,
మలాకీ 4 కాదు.
241 కానీ, గురుత్ంచుకొనండి, అది మలాకీ 4 అయితే, అపుప్డు వాకయ్ము
విఫలమైనటేల్, ఎందుకనగా ఆయనిటుల్ చెపెప్ను, “అయితే సరిగాగ్ ఈ సమయానికి,
సరవ్లోకము దహించబడి ఉండును, మరియు దురామ్రుగ్ల ళిపై నీతిమంతులు
నడచిపోవుదురు.” వదుద్. సహోదరుడా, దానిని కలపవదుద్. అది ఏమి
చెపుప్చునన్దో ఖచిచ్తంగా దానినే చెపప్నీయండి. అది నిజము. ఆయన దానిని
అంతయ్దినములో వాగాద్నము చేశాడు, మరియు అది సరిగాగ్ అకక్డ ఉంటుంది.
242 గురుత్ంచుకొనండి, నాయ్యాధిపతుల కాలములో, పర్తీ ఒకక్ వారు
కోరినటుల్ చేశారు. అకక్డ ఒకక్ వయ్కిత్యు లేడు, ఆ వాకయ్మును జీవింపచేయు
వయ్కిత్ ఒకక్రైనా లేరు. అకక్డ పర్వకత్ లేడు. దేవుని వాకయ్ము ఎలల్పుప్ పర్వకత్ వదద్కు
వచుచ్ను. అవును. మరియు అతడు ఎలల్పుప్ దేవ్షించబడతాడు. కేవలం చినన్
గుంపు మాతర్మే అతడిని పేమించును, శారా. కానీ, నా భావము ఏమిటనగా,
అది ఎలల్పుప్ అటేల్ ఉండెను.
243 దేవుడు తన విధానమును మారుచ్కొనడు, ఆయన అలా మారుచ్కొని,
దేవుడిగా ఉండలేడు. దేవుడు ఏదైనా చెపిప్నా లేదా ఏదైనా చేసినా, మరుసటి
సమయము ఆయన దానినే చేయవలసియునన్ది. ఆ పరిసిథ్తి వచిచ్నపుప్డు,
మొదటిసారి చేసినటుల్గానే ఆయన రెండవసారి చేయకపోతే, ఆయన
మొదటిసారి చేసినది తపప్గును. మరియు దేవుడు తపుప్ చేశాడని ఎవరు
నేరారోపణ చేయగలరు? దేవునిపై పాపమును ఆరోపించుటకు, నీవు ఎవడవు?
యేసు చెపిప్నది అదే, “నాలో పాపమునన్దని మీలో ఎవరు ఆరోపించగలరు?”
244 పాపము అంటే ఏమిటి? అవిశావ్సము. “విశవ్సింపనివాడు ఇదివరకే తీరుప్
తీరచ్బడెను.”
245 “మెసీస్యా చేయవలసిన పర్తీదానిని నేను నెరవేరచ్లేదని మీలో ఎవరు నాకు

పగలరు?” శారా? ఎవవ్ ఒకక్ మాట డా మాటాల్డలేదు. మెసీస్యా
ఒక పర్వకత్యైయుండెను, మరియు తాను అదేనని ఆయన ఋజువు చేసుకొనెను.
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మలాకీ తరావ్త, కొనిన్ వందల సంవతస్రాలుగా వారికి పర్వకత్ లేడు, మరియు ఇకక్డ
ఆయన రంగము మీదికి వచెచ్ను. ఆయన పర్జలకు ఒక మరమ్ముగాను, మరియు
వారి సంఘమునకు ఒక అడుడ్బండగా యునాన్డు.
246 ఎందుకనగా, ఆయన చెపాప్డు, “ఇదిగో, అ లయ్మునగు లరాతిని,
పరీకిష్ంచబడిన, ఓ, ఒక అడుడ్రాతిని నేను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను.”
అవును. “ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పడడు.” అది నిజము.
ఆయన అకక్డ ఉనాన్డు. మరియు ఖచిచ్తంగా అది లేఖనమును నెరవేరిచ్నది. కానీ
ఆయన యందు విశావ్సముంచిన వారు ఒక సం రణ్తను కలిగియునాన్రు.
247 లాజరు సమాధిలో నుండి బయటికి రావడం, మారత్ సినపుప్డు,
ఆయన ఎవరో ఆమె ఎరిగియునన్ది. మరియు అది జరుగకముందే, దానిని
తెలుసుకునే సం రణ్తను ఆమె కలిగియునన్ది. “నీవు లోకమునకు రానునన్,
దేవుని కుమారుడవని నేను నముమ్చునాన్ను. ఇపుప్డు, నా సహోదరుడు
మరణించియునాన్గానీ, కేవలము ఒకక్ మాట పలుకుము. దేవుడు దానిని
చేయును.” ఆమేన్. ఆమె నిశచ్యంగా నమమ్కంతో ఉనన్ది. అది నిజము.
ఆయన…దానిని చెపిప్నపుప్డు, ఆమె తన హృదయములో నుండి దానిని
చెపిప్నది.

ఆయన ఇటల్డిగెను, “మీరు అతణిణ్ ఎకక్డ పాతిపెటాట్రు?”
ఇటుల్ చెపాప్రు, “వచిచ్ డుము.”

248 ఆయన ఒక దరశ్నముతో, అకక్డ నిలబడియునాన్డు. ఎందుకనగా, ఆయన
చెపాప్డు, “మొదటిగా నా తండి నాకు పించనిదే, నేను ఏమి చేయను,”
యోహాను సువారత్ 5:19.
249 ఆయనను రంగా పంపెను, లాజరు ఇంటికి రంగా వెళిళ్పోయెను.
వచిచ్, పారథ్న చేయమని వారు ఆయనకు కబురు పంపారు. లాజరు చనిపోవునని
ఆయనకు తెలుసు. మరియు కొంత సమయము తరావ్త, “మన సేన్హితుడు,
లాజరు, నిదించుచునాన్డు,” అని ఆయన చెపాప్డు.

“అతడు బాగుపడును,” అని వారనాన్రు.
250 ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “అతడు చనిపోయాడు. మరియు మీ నిమితత్ము
నేనకక్డ లేనందుకు, నేను సంతోషించుచునాన్ను.” అతడి కొరకు పారిథ్ంచమని
వారు ఆయనను అడుగుచుండిరి.
251 పిదప ఆయన తిరిగివచిచ్, ఇటుల్ చెపెప్ను, “అయితే నేను వెళిళ్ అతణిణ్
మేలొక్లుప్దును.” ఓ, మై! (“నేను అకక్డకి వెళిళ్ ఏమి చేయగలనో సాత్ను,”
కాదు.) “నేను వెళిళ్ అతడిని మేలొక్లుప్తాను.” ఎందుకు? “ఏమి చేయవలెనో తండి
ఇదివరకే నాకు పించెను.”
252 సమాధి వదద్కు వెళెళ్ను. అకక్డ ఒక మనిషి నిలబడియునాన్డు. అకక్డ దేవుడు
మానవ శరీరములో నిలబడియునాన్డు, “కరిగిపొముమ్,” అని ఆ రాతితో ఆయన
చెపప్గలడు, అలా చెబితే అది కరిగిపోయేది. కానీ ఆయన ఆ సీత్లకు ఇటుల్ చెపెప్ను,
దీనులైన, ఆ చినన్ యవవ్న సీత్లకు ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఆ రాయిని తొలగించండి.”
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253 మీరు డా, ఏదో ఒకటి చేయవలసియునన్ది. శారా? మరియు వారు ఆ
రాయిని దొరిల్ంచారు. మరియు అది వారికి ఇబబ్ంది కలిగించినది; అతడు ఎంతో
కంపు కొటుట్చునాన్డు.
254 అకక్డ, ఆయన అకక్డ నిలబడియునాన్డు. ఓ, మై! ఆయన ఆ బలహీనమైన
శరీరమును తినన్గా నిలుపుకొనుట నేను సుత్నాన్ను. ఎందుకనగా, బైబిల్
చెపిప్నది, “మనమతని చి ఆపేకిష్ంచునటుల్ ఆయనలో సు పము లేదు.”
ఆయన చుటకు అంత ఆకరష్ణీయముగా లేడు. శారా?
255 సరిగాగ్ దావీదు వలెనే యునన్ది, అతడు కేవలం ఒక చినన్ ఎరర్నివాడిగా
ఉనన్పుప్డే రాజుగా ఎనిన్క చేయబడినాడు. శారా?
256 “వారంద పెదద్వారు,” అని చెపెప్ను, “అతని తలపై ఒక కిరీటముతో
అతడు అందముగా కనిపించడా? ఈ పెదద్ కుమారుని తీసుకొనుము,” అని
యెషష్యి అనెను.
257 “దేవుడు అతణిణ్ నిరాకరించెను,” అని స యేలు చెపెప్ను. అతని
కుమారులందరినీ తీసుకొనివచెచ్ను. అతడు ఇటల్డిగెను, “నీకు ఇంకా కుమారులు
లేరా?”
258 “అవును, ఇంకా ఒకడు ఉనాన్డు, కానీ అతడు రాజువలె కనిపించడు.
ఎందుకు, అతడు వంగిపోయిన-భుజములు కలిగి, ఎరర్గా-అగుపించు ఒక చినన్
బాలుడు.”

“వెళిళ్, అతణిణ్ తీసుకొనిరముమ్.”
259 మరియు అతడు వచిచ్, ఆ పర్వకత్ ముందు నడిచిన వెంటనే, ఆతమ్ అతనిపై
కుమమ్రించబడెను. అతడు ఆ నెతో పరుగెతుత్కొని వెళిళ్, అతడి తలపై దానిని
కుమమ్రించి, ఇటుల్ చెపాప్డు, “ఇతడే మీ రాజు.” అది అంతే. అవును, అయాయ్.
260 యేసు అకక్డ, వంగిన-భుజాలతో నిలబడియునాన్డు, బహుశా, ఇంకా
ముపెప్ సంవతస్రాల వయసెస్నా రాకుండానే వెం కలు తెలల్బడుచుండెను.
“ఆయన నలభై సంవతస్రాల వయ్కిత్గా కనిపించియుండవచుచ్ను,” అని బైబిలు
చెపెప్ను. దులు ఆయనతో ఇటల్నిరి, “నీకు ఇంకా—ఇంకా యాభై ఏళెళ్నా
లేవు, మరి నీవేమో నీవు ‘అబాహామును సితివి,’ అని చెపుప్దువా?”

“అబాహాము కంటే ముందు, నేను ఉనన్వాడను,” అని ఆయన చెపెప్ను. మై!
ఓ, మై! పరిశుదధ్ యోహాను 6.
261 పిదప, ఆయన ఇకక్డ, సమాధి వదద్ నిలబడుట, మనము కనుగొంటాము.
ఆ దరశ్నము రావలసియుండెనని ఆయన ఎరిగియునాన్డు. అది
రావలసియుండెనని ఆయనకు తెలుసు. “రాయిని తీసివేయండి.” ఆయన…
262 అతడు కంపుకొటుట్చునాన్డు, పేత వసత్ములతో చుటట్బడియునాన్డు,
అతడు చనిపోయి నాలుగు దినములు గడిచిపోయాయి. అతని ముకుక్ డా
ఊడిపోయినది, అంత సమయము గడిచిపోయినది.
263 అకక్డ, ఆయన అకక్డ నిలబడి, తన శరీరానిన్ సవరించుకునాన్డు.
“నేనే పునరుతాథ్నమును, మరియు జీవమును.” హుమ్! “నాయందు
విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను తిరిగి బర్తుకును.” అటువంటి ఒక పర్కటన
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చేయగల మనిషి ఉంటే నాకు చెపప్ండి. “బర్తికి నాయందు విశావ్సముంచువాడు
ఎనన్టికీ మరణించడు. నీవు దీనిని నముమ్చునాన్వా?”
264 ఆమె ఇటల్నన్ది, “నముమ్చునాన్ను, పర్భువా.” ఆయన ఆమెను విఫలపరచినటుల్
కనిపించినపప్టికీ, అటుల్ చెపిప్నది. ఆమె కబురు పంపినపుప్డు, ఆయన వెళళ్లేదు.
ఆమె మరలా కబురు పెటిట్నది; ఆయన వెళళ్లేదు. కానీ ఇకక్డ ఆమె ఇటుల్
చెపుప్చునన్ది, “నీవు ఈ లోకమునకు రావలసిన కీసుత్వు అని నేను ఎరుగుదును.”
265 ఆయన పిలిచాడు, “లాజ , బయటకు రముమ్.” మరియు ఆ వయ్కిత్ చనిపోయి
నాలుగు దినములు గతించాయి. ఎందుకు? ఏమిటి? కీసుత్ సం రణ్తను
కలిగియునాన్డు. ఆయన దరశ్నమును సియునాన్డు. అది విఫలము
కానేరదు. అది నిజం. అది విఫలము కానేరదు. ఆయన ఖచిచ్తంగా నిశచ్యతను
కలిగియునాన్డు.
266 మరియు మారత్ డా సం రణ్ నిశచ్యతతో ఉనన్ది. ఆయన
ఏమైయునాన్డని ఆమె నమిమ్నదో ఆయన దానిని గురిత్ంచునటుల్ ఆమె
చేయగలిగితే, ఆమె అడిగినది ఆమె పొందుకొనును. నిజం. వారకక్డ ఉనాన్రు. ఆ
సం రణ్త, అది వాకయ్ంతో ముడివేయబడియునన్ది, మరది అదేయైయునన్ది.
267 ఈనాడు పర్తి మనిషి, తమ దృషిట్కి ఏది మంచిదో, అదే చేసుత్నాన్రు,
ఎందుకంటే పర్వకత్ లేడు కాబటిట్. నాయ్యాధిపతుల దినములలో డండి.
268 ఏలీ-…దినములలో డండి, అది ఏలీయా లేక ఎలీషా అని నేను
నముమ్చునాన్ను, వారిలో ఒకరు. అవును. ఆ, చనిపోయిన బిడడ్. ఆ—ఆ

నేమీయురాలు, ఆమె…
269 ఏలీయా ఆ దినపు దైవజనుడు, కేవలం ఏదో ఒక మంచి, జాఞ్నము కలిగిన
ఉపాధాయ్యుడు కాదు. ఎందుకు, అతడు మారగ్మున వెళిళ్న ఒక వృదుధ్డు.
మీరు…వసేత్, ఈ దినమున అతడు గనుక నీ గుమమ్ము వదద్కు వసేత్, బహుశా మీరు
అతణిణ్ వెళళ్గొడతారు. ఒక దేశమంతా అతణిణ్ దేవ్షించినది. యెజెబేలు మరియు ఆ
మిగిలిన వారంద అతణిణ్ దేవ్షించారు.
270 ఎందుకనగా, ఆమె వైట్ హౌసులో రుచ్నియునన్ది మరియు ఆమె చేసే
కారయ్ములు మిగిలిన సీత్లందరి దావ్రా చేయించినది, మరియు వారంద
ఆమెను మాదిరిగా తీసుకొనాన్రు. మరియు ఆహాబు తిపప్బడాడ్డు, ఆమె శకిత్ దావ్రా
అతడి తల తిపప్బడినది. ఈనాడు అది ఎంతో రములో లేదు. సరిగాగ్ అదే
విధంగా, మరి మీరు అకక్డే—అకక్డే ఉనాన్రు. మరియు వారంద పర్జాదరణ
పొందారు. మరియు, ఓ, వారంతా అటువంటి వాటిలో మునిగిపోయారు.
271 కానీ ఆ చినన్, వృదుధ్రాలైన నేమీయురాలు! నేము సీత్ కాదు, కానీ
చినన్…అవును. ఆమె ఒక నేమీయురాలు అని నేను నముమ్చునాన్ను. ఆమె
వచిచ్ మరియు ఏలీయాలో ఆ శకిత్ ఉనన్దని సినపుప్డు, ఆమె ఇటల్నన్ది,
“అతడు పరిశుదుధ్డని నేను గర్హించుచునాన్ను.” మరియు ఆ బిడడ్ చనిపోయి
పడియునన్పుప్డు, ఆమె ఇటుల్ చెపిప్నది, “గాడిదకు గంత కటుట్ము, మరియు నీవు
మధయ్లో ఆపకుము.” ఆమె అకక్డికి వెళిళ్నది. ఆమె ఎరిగియునన్ది. మరియు ఆమె
వచిచ్న విధానమును, నేను ఇషట్పడుచునాన్ను. ఆమె తన సం రణ్త వదద్కు, తాను
కటుట్బడియుండే దాని వదద్కు వచిచ్నది.
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272 ఏలీయా ఇటల్నాన్డు, “ఇదిగో ఆ నేమీయురాలు వచిచ్నది. ఆమె
దుఃఖపడుచునన్ది. కానీ సమసయ్ ఏమిటో నాకు తెలియదు.” శారా? దేవుడు
తన దాసులకు అనిన్టినీ పించడు; వారు ఏమి తెలుసుకోవాలని ఆయన
కోరుచునాన్డో వాటిని మాతర్మే తెలియపరచును. కాబటిట్ అతడిటల్నాన్డు, “ఆమె
హృదయము దుఃఖముతో ఉనన్ది, కానీ నాకు తెలియదు.” అతడింకా ఇటుల్
చెపాప్డు, “గేహజీ, నీవు పరుగునపోయి, ఏమి జరిగినదో తెలుసుకో.”
273 అతడు ఇటల్డిగాడు, “అంతా కేష్మమేనా? నీ భరత్ కేష్మముగా యునాన్డా? నీ
కుమారుడు కేష్మముగా యునాన్డా?”
274 ఆమెను డండి. ఓ, మై! ఇదీ సంగతి. ఆమె ఇటుల్ చెపిప్నది, “అంతా కేష్మమే.”
ఎందుకు? ఆమె తన సం రణ్త వదద్కు వచిచ్నది. “అంతా కేష్మమే.”
275 మరియు ఆమె మోకరిలిల్ంది. మొదటిగా, అతని పాదముల మీద, పడినది.
మరియు గేహజీ ఆమెను, అతడి—అతడి యజమానుని వదద్ నుండి పైకి
లేపాడు, “అది సరికాదు.” ఆమెను పైకి లేపెను. మరియు ఆమె అతనికి చెపప్డం
పారంభించినది.
276 ఇపుప్డు, ఇపుప్డతనికి సం రణ్త లేదు. ఆమెకు బిడడ్ను ఇచుచ్టకు,
అతనికి శకిత్ ఉనన్దని, దరశ్నము దావ్రా అతడు ఎరిగియునాన్డు. కానీ ఇపుప్డు
అతడు ఏమి చేసెను? అతడు తన కరర్ను తీసుకొని మరియు గదిలోనికి వెళిళ్,
తలుపులనిన్టినీ సివేసి, అందరిని బయటకి పంపివేసెను. అతడు ఆ గదిలో
పైకి-మరియు-కిందికి తిరిగాడు. అతడు ఒక సం రణ్తను కలిగియునాన్డు,
అతడు కేవలం దానిని సంధించగలిగితే చాలు. ఆ గదిలో అ ఇ , పైకి-
మరియు-కిందికి తిరుగుచునాన్డు! ఓ, మై! నేరుగా ఏదో అతణిణ్ తాకినటుల్గా
అతనికి అనిపించినది. అతడు వెళిళ్ ఆ బిడడ్ మీద పడుకునాన్డు. అతడు మరలా
పైకి లేచి, వెళిళ్పోయెను. ఆ—ఆ బిడడ్ కొంచెము కదిలాడు, వేడి పుటుట్కొచిచ్ంది.
అతడు లేచి వెళిళ్పోయాడు. అతడు ఆ సం రణ్తతో సరియైన సంబంధానిన్
పొందలేదు. “పర్భువా, అది ఏమిటి? ననున్ ఏమి చేయమంటావు?”
277 అతడు తిరిగిన వెంటనే, అతడు ఒక దరశ్నమును సాడనుటలో
సందేహము లేదు, ఆ చినన్ పిలల్వాడు పరుగెతుత్ , ఆడుచునాన్డు, తాడుతో
గెంతు , అటువంటి దేనితోనో, ఆడుకొనుచునాన్డు. అతడు తనున్తాను

చుకొని బిడడ్ మీద పడుకొనెను. తన ముకుక్ అతని ముకుక్పైన, తన
పెదవులను అతని పెదవులపైన పెటాట్డు, మరియు దేవుని శకిత్ ఆ బిడడ్ను
బర్తికించినది.
278 అదేమిటి? ఆ సీత్ యొకక్ సం రణ్త ఆ పర్వకత్యే! ఆ పర్వకత్ యొకక్
సం రణ్త దేవుడేయైయునాన్డు! అవి రెం , వాకయ్ముతో కలిసిపోయాయి,
“నేనే పునరుతాథ్నమును మరియు జీవమునైయునాన్ను.” దేవుని శకిత్ని నేను

సుత్నాన్ను. సృషిట్కరత్ సమసత్మును చేయగలడు. ఆమె ఆ బిడడ్ను మరలా,
లేవనెతిత్నది. ఖచిచ్తంగా.
279 పర్తి వయ్కీత్ తన ఇషట్పర్కారము చేయుటకు కారణమేదనగా, పర్భువు యొకక్
వాకయ్ము రావడానికి వారికి పర్వకత్ లేడు. ఆ దినములలో వాకయ్ము మరియు
పర్వకత్లు లేరు.
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280 ఓ, నేను మారుప్పొందిన సమయములో, మనము జీవించుచునన్ దినమును
శాను. సంఘము ననున్ పటుట్కొనక ముందే దేవుడు ననున్ పటుట్కునన్ందుకు

నేనెంతగానో సంతోషిసుత్నాన్ను. బహుశా నేనొక నాసిత్కుణిణ్ అయేయ్వాడిని.
అవును, అయాయ్. నేను…ఈ సమసత్ కలగలుపు, ఒక గందరగోళము, మరియు
పర్తియొకక్ , “మంచిది, వచిచ్ మాలో చేరుము. మరియు లేనియడల,
సరి, నీవు నీ పతర్మును తీసుకువెళిళ్ మరొక దానిలో చేరుము.” ఓహ్! “మా
సహవాసములోనికి నీ పతర్మును తీసుకొని రావా?”
281 ఒక పతర్ము ఉందని నేను నముమ్చునాన్ను, అది కీసుత్ నీ పేరును గొరెపిలల్
జీవగర్ంథములో వాసినపుప్డైయునన్ది. అది దానిపైన మాతర్మే ఉంటుంది.
282 నేను మతశాఖలనిన్టిని సినపుప్డు! మా రీవ్కులు ఐరిష్ వారు, అది
గతంలో కాయ్థలిక్ సంఘమైయునన్ది. మరియు అది చెడిపోయి, కుళిళ్పోవుటను
నేను శాను. నేను ఇకక్డ ఈ పటట్ణములో ఉనన్ ఒక ఫలానా సంఘశాఖకు
వెళాళ్ను, వారు ఇటుల్ చెపాప్రు, “ఓ, మేమే మారగ్ము, సతయ్ము, వెలుగు. మేము
దానంతటినీ పొందుకునాన్ము.” య్ ఆలబ్నీలో నేను మరొకదానికి వెళాళ్ను,
“ఓ, మై! అకక్డునన్వారు దేని రిచ్ మాటాల్డుచునాన్రో వారికే తెలియదు.”
కాయ్థలికుక్లు ఇటల్నాన్రు, “మీరంద తపుప్.”

నేననుకునాన్ను, “ఓ, మై!”
283 నేనొక థరన్ అబాబ్యితో ఆడుకునాన్ను. మరియు నేను
అనుకునాన్ను…ఒక చినన్ జరమ్నీ థరన్. నేను అకక్డికి వెళిళ్, మరియు ఇటుల్
అడిగాను, “నీవు చరిచ్కి ఎకక్డికి వెళాత్వు?”

“నేనుఆచరిచ్కి వెళాత్ను.”
284 నేనకక్డికి వెళాళ్ను, మరియు వారు తామే మారగ్ము అని చెపుప్టను నేను
కనుగొనాన్ను. నేను ఇమామ్నుయేలు బాపిట్సుట్ సంఘము లేదా ఫస్ట్ బాపిట్సుట్
సంఘములోనునన్, సహోదరుడు డేల్ దగగ్రికి వెళాళ్ను. “ఇదే మారగ్ము,” అని
వారు చెపాప్రు. తరావ్త నేను ఐరిష్ సంఘమునకు వెళాళ్ను, అది ఇటుల్ చెపిప్నది,
“మంచిది,ఇదే ఆ మారగ్ము.”
285 “ఓ, మై! నేను చాలా గందరగోళంలో పడిపోయాను. ఏమి చేయాలో
నాకు తెలియదు. అయితే నేను సరియైనది పొందాలనుకొనుచునాన్ను.” ఏమి
చేయాలో నాకు తెలియలేదు. మరియు ఏ విధంగా పశాచ్తాత్పపడాలో నాకు
తెలియలేదు.
286 నేనొక ఉతత్రము వాశాను. నేను తలంచాను, “నేను ఆయనను అడవిలో

శాను.” నేను ఆయనకు ఒక ఉతత్రము వాశాను. నేను అనాన్ను, “పియమైన
అయాయ్, నీవు ఈ మారగ్మున వెళాత్వని నాకు తెలుసు, ఎందుకనగా నేనికక్డ
ఉడతలు వేటాడుతుంటాను. నీవు ఇకక్డకు వసాత్వని నాకు తెలుసు.
నీవికక్డ ఉనాన్వని నాకు తెలుసు. నాకు నీవు కావాలి. నేను నీకొక సంగతి
చెపప్గోరుచునాన్ను.”
287 నేనిటుల్ తలంచాను, “ఇపుప్డు ఒక నిమిషం ఆగుము. నేను—నేను
ఎనన్ ఎవరిని డలేదు. లేదు. నేను దానితో మాటాల్డగోరుచునాన్ను.
నేను—నేను ఆయనతో మాటాల్డగోరుచునాన్ను. నేను ఆయనతో
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మాటాల్డాలనుకుంటునాన్ను.” నేను తలంచాను, “మంచిది, ఇపుప్డు, దానిని ఎలా
చేయాలో నాకు తెలియదు.”
288 నేను నీటితో, తడిగా ఉనన్ ఆ పాకలోనికి వెళిళ్, మరియు మోకరించాను.
అకక్డ పాడైపోయిన, ఒక చినన్, పాత కారు ఉనన్ది. నేను అనాన్ను, “నేనొక
చితర్మును శాను అని నేను నముమ్చునాన్ను, వారు తమ చేతులుఈ విధంగా
పెడతారని, నేను నముమ్చునాన్ను.” మరియు నేను మోకరించాను. మరియు
నేనిటుల్ చెపాప్ను, “ఇపుప్డు నేను చెపప్బోవునది ఏమిటి?” నేను చెపాప్ను, “నీవు
దీనిని చేయుటకు ఏదో ఒక విధానము ఉండియునన్ది, కానీ అది నాకు తెలియదు.
పర్తి దానిని సమీపించు మారగ్ము ఒకటి ఉనన్దని నాకు తెలుసు. మరియు
నాకు…” నేను అనాన్ను, “నేను నా చేతులనుఈవిధంగా పెడతాను.”
289 నేను ఇటల్నాన్ను, “పియమైన అయాయ్, మీరు వచిచ్, ఒకక్ నిమిషము
నాతో మాటాల్డాలని నేను కోరుచునాన్ను. నేను ఎంత చెడడ్వాడినో మీకు
చెపప్గోరుచునాన్ను.” నా చేతులుఇలాపెటుట్కునాన్ను. నేను ఆలకించాను.
290 “దేవుడు నాతో మాటాల్డాడు,” అని పర్జలు చెపాత్రు. మరియు ఆయన
మాటాల్డునని నేను ఎరుగుదును, ఎందుకనగా నేను ఒక పిలల్వానిగా ఉనన్పుప్డు
నేను దానిని వినాన్ను, “మదయ్ము తాగవదుద్,” అని మొదలైనవి నాతో చెపాప్డు.
291 ఆయన నాకు జవాబు ఇవవ్లేదు. నేను అనాన్ను, “బహుశా, నేను నా
చేతులనుఈవిధంగా పెటాట్లేమో.”
292 కాబటిట్ నేను చెపాప్ను, “పియమైన అయాయ్, దీనిని సరిగా ఎలా చేయాలో నాకు
తెలియదు, కానీ నేను—నేను నముమ్చునాన్ను మీరు…మీరు నాకు సహాయము
చేసాత్రా?”
293 మరియు పర్తి ఒకక్ బోధకుడు, వచిచ్ వారి దానిలో చేరమనియు, మరియు
లేచి నిలబడి యేసు కీసుత్ను సీవ్కరించామని చెపప్ండి అని చెపుప్దురు, మరియు
వారు “యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్తారు.” దయయ్ములు డా దానినే
నముమ్తాయి.

కాబటిట్ నేనిటుల్ అనుకునాన్ను, “నేను—నేను దానికంటే శేషఠ్మైన దానిని
కలిగియుండాలి.” లేదు.

నేనుఈవిధంగా రుచ్నియునాన్ను.
294 పేతురు మరియు యోహాను శృంగారమను దేవాలయపు గవిని దాటి
వెళుళ్చుండగా, తలిల్ గరభ్మునుండి, కుంటివాడైన ఒక వయ్కిత్ రుచ్నియుండుటను

రిచ్ నేను చదివాను. ఇటుల్ చెపాప్డు, “వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవు, కానీ
నేను కలిగిన దానిని…” ఓ, అది నాయొదద్ లేదని నాకు తెలియును.
295 కాబటిట్ దానిని ఎలా—ఎలా చేయాలో కనుగొనుటకు నేను
పర్యతిన్ంచుచుంటిని. ఎలా పారథ్న చేయాలో నాకు తెలియలేదు. నా చేతులు
ముడుచుకొని, పిదపఇలాపడుకునాన్ను.
296 మరియు, సాతానుడు రంగము మీదికి రానే వచాచ్డు, ఇటల్నాన్డు, “ఇటు

డు, నీవు చాలాసేపు కనిపెటాట్వు. నీకు ఇపప్టికే ఇరవై సంవతస్రాలు. ఇపుప్డు
దానిని పర్యతిన్ంచవలసిన అవసరము లేదు. అవును.”
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297 అపుప్డు నేను కృంగిపోయాను, మరియు ఏడవ్టం మొదలుపెటాట్ను.
మరియు పిదప, నేనిక రిత్గా కృంగిపోయినపుప్డు, నేను ఇటుల్ చెపాప్ను, “నేను
మాటాల్డబోవుచునాన్ను. నీవు నాతో మాటాల్డకపోయినను, ఎలాగైనా, నేను నీతో
మాటాల్డబోవుచునాన్ను.” కావున నేను—నేను ఇటుల్ చెపాప్ను, “నేను మంచివాణిణ్
కాను. ననున్ రిచ్ నేను సిగుగ్పడుచునాన్ను. మిసట్ర్. దేవుడా, ఎకక్డినుండైనా,
నీవు నా మాటలు వింటావని నాకు తెలుసు. నీవు నా మాటలు వింటావు. మరియు
ననున్ రిచ్ నేను సిగుగ్పడుచునాన్ను. నేను నినున్ నిరల్కష్ ము చేసినందుకు
సిగుగ్పడుచునాన్ను.”
298 ఆ సమయములో, నేను పైకి శాను, మరియు ఒక వింతైన అను తి
నాకు కలిగినది. ఆ గదిలోనికి ఒక వెలుగు వచిచ్నది, అది ఈ విధంగా, ఒక
సిలువవలె ఏరప్డినది. మరియు నా జీవితంలో, నేనెనన్ వినని ఒక సవ్రము,
నాతో మాటాల్డినది. నేను దాని వైపు శాను. అంతా చలల్బడిపోయాను,
భయంతో మొదుద్బారిపోయాను. నేను కదలలేకపోయాను. నిలబడి, దానివైపు

సాను. అది వెళిళ్పోయినది.
299 నేను ఇటల్నాన్ను, “అయాయ్, నాకు—నాకు నీ భాష అరథ్ం కావడంలేదు.”
నేను చెపాప్ను, “నీవు నా భాషలో మాటాల్డలేకపోతే, మరియు నాకు—మరియు
నాకు నీ భాష అరథ్ం కాకపొతే, మరియు నీవు ననున్ కష్మించినటల్యితే…
నేను అకక్డునన్ సిలువలో లెకిక్ంచబడవలసిన వాడననియు, అకక్డే ఎకక్డో,
నా పాపములు ఉంచబడవలెననియు నాకు తెలుసు. మరియు—మరియు
నీవు ననున్ కష్మించినటల్యితే, కేవలం వెనుకకు వచిచ్ నీ సవ్ంత భాషలో
మాటాల్డుము. మరియు నీవు నా భాషలో మాటాల్డలేనియెడల, దానిని బటిట్ నేను
అరథ్ము చేసుకుంటాను.” నేను చెపాప్ను, “కేవలం మరొకక్సారి తిరిగి, దానిని
రపిప్ంచుము.”
300 అది మరలా వచిచ్నది. ఓ, మై! అదెంత ఆశీరావ్దము! అకక్డ నేనొక
సం రణ్తను పొందుకునాన్ను. ఆమేన్. అవును, అయాయ్. ఒక—ఒక నలభై
టనున్ల బరువు నా భుజముల మీద నుండి తొలగిపోయినటుల్ అనిపించినది.
నా పాదములు నేలను అంటుకోలేనంతగా, నేను ఆ నేల మీద నడుచుకుంటు
వెళాళ్ను.

అమమ్ చెపిప్నది, “బిలీల్, నీవు నరాల ఉదికత్తలో ఉనాన్వు.”
నేను ఇటల్నాన్ను, “లేదు, అమామ్, ఏమి జరిగినదో నాకు తెలియదు.”

301 అకక్డ వెనుక వైపున రైలు పటాట్లునాన్యి. నేను ఆ పటాట్ల మీదికి
పరుగెతుత్కుని పోయి, నా శకిత్ కొలది, గాలిలోకి గంతులు వేశాను. నా భావాలను
ఎలా బయటకు వయ్కత్పరచాలో నాకు తెలియలేదు. ఓ, ఎలా అరవాలో నాకు
తెలుసుంటే బాగుండును! నేను అరుసుత్నాన్ను, కానీ నా సవ్ంత విధానంలో
అరుసుత్నాన్ను, మీరు డండి.
302 అది ఏమిటి? విశాంతి తీరములో నేను నా పాణమునకు లంగరు వేశాను.
అది దానిని సిథ్రపరచినది. అదే నా సం రణ్త. అకక్డ నేను ఒక దానిని
కనుగొనాన్ను, అది ఏదో కలిప్తమైనదో లేక ఏదో ఒక ఆలోచనో కాదు. నేను
ఆ మనిషితో మాటాల్డాను. నేను ఆ మనిషితో మాటాల్డాను “ఎనన్ మదయ్ము
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తాగవదుద్, లేక పొగ తాగవదుద్, లేక ననున్ నేను సీత్లతో మరియు అటువంటి
వాటితో అపవితర్పరచు దేనిని చేయవదుద్,” అని ఆయన నాతో చెపెప్ను.
అదేమిటనగా, నేను పెదద్వాడనైనపుప్డు, నేను చేయవలసిన పని ఒకటి యునన్ది.
నేను ఆయనను కలుసుకునాన్ను; సంఘమును కాదు. నేను ఆయనను కలిసాను,
ఆయనను! అవునండీ. ఆయన ఒకక్డే.
303 ఇకక్డ కివానిస్ దగగ్ర ఉనన్ ఒక వయ్కిత్వలె లేక…మాటాల్డుచుండెను, కాదు…
మొదటి పర్పంచ యుదధ్ము జరిగిన వెంటనే. సహోదరుడు ఫంక్, అకక్డ ఒక
సైనికుడిగా నిలబడియునాన్డు. అతడు చెపాప్డు…అది కొంచెము, హాసయ్ంగా
అనిపిసుత్ంది. ఇది హసయ్మాడే సథ్లము కాదు, కానీ అతడు ఇలా చెపాప్డు.
అతడికక్డ య్ ఆలబ్నీలో ఉనాన్డు.
304 మరియు అతడు చెపాప్డు, “సైనాయ్ధిపతి మముమ్లను బయటికి
తీసుకొనివెళిళ్, ఇటల్నాన్డు, ‘ఈ దేశమంతా జపాను సైనికులతో నిండిపోయినది.
అబాబ్యిలు, రేపు ఉదయము మనము అకక్డికి వెళుళ్చునాన్ము. మనము వారిని
సావ్ధీనపరచుకోవాలి.’ అతడు ఇటల్నాన్డు, ‘అబాబ్యిలారా, గురుత్ంచుకొనండి,
ఈ దినమున, ఇకక్డ నిలబడియునన్ మనలో అనేకులు, రేపు ఉండరు. వారు రేపు
ఇకక్డ ఉండరు. మనము ఉదయమున, తెలల్వారగానే వెళాత్ము.’ ఇటుల్ చెపాప్డు,
‘ఇపుప్డు పర్తి ఒకక్రు తమ సవ్ంత మతమును, భకిత్ని కలిగియుండండి.’” ఈ
వయ్కిత్ చెపాప్డు, “మరియు నాకు ఏ మతము లేదు.” మరియు చెపాప్డు, “నేను
అనాన్ను…”
305 ఇటల్నాన్డు, “నేనకక్డ నిలబడియునాన్ను. మరియు ఆ మిగిలిన
వారంద …” చెపాప్డు, “ఒక మతగురువు వచిచ్, ఇటు వైపు వెళాళ్డు; మరియు
ఒక పొటెసెట్ంటు ఇటు వైపు వెళాళ్డు; మరియు ఒక దుడుఈ వైపు వెళాళ్డు;
మరియు కాయ్థలికుక్లు; వారి మత గురువుతోఆ వైపు వెళాళ్రు.” అతడు చెపాప్డు,
“నేనకక్డ నిలబడియునాన్ను.”
306 మరియు ఇటల్నాన్డు, “ఆ—ఆ సైనాయ్ధికారి నాతో చెపాప్డు, ‘అబాబ్య్, నీవు
నీ సవ్ంత మతమును కలిగియుండుట మంచిది.’”

అతడు చెపాప్డు, “నాకు ఏదీ లేదు.”
307 అతడు చెపాప్డు, “నీవు ఏదో ఒకటి పొందడం మంచిది, ఎందుకనగా నీకు
వెంటనే ఒకటి అవసరం పడుతుంది. నాకు ఖచిచ్తంగా తెలుసు.”
308 మరియు, ఆ సమయానికి ఒక గుంపు అటుగా వెళుళ్ట శాడని, అది
కాయ్థలిక్ గుంపని అతడు చెపాప్డు. అతడకక్డికి నడిచివెళిళ్ మరియు ఈ
యాజకునితో, “నీవు నాకు ఏదైనా మతమును ఇవవ్గలవా?” అని అనాన్డని
చెపాప్డు.

మరియు అతడిటుల్ చెపెప్ను, “రముమ్.”
309 ఇటల్నాన్డు, “అతడు లోపలికి వెళిళ్ మరియు ననున్ ఒక కాయ్థలికుక్గా
మారెచ్ను.” మరియు మీకు తెలుసా, అకక్డ య్ ఆలబ్నీలో, ఈ వయ్కిత్ ఈ
విషయాలను చెపుప్చునన్పుప్డు జాన్ హోవార్డ్ మరియు నిజమైన రాచరికపు,
కాయ్థలికుక్ల గుంపు అకక్డ రుచ్నియునన్ది.
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310 మరియు అతడు చెపాప్డు—అతడు ఇటల్నాన్డు, “మరుసటి రోజు
యుదధ్ంలో…” అది ఎలా ఉనాన్దో, ఓ, అతడు దానిని రిచ్ చెపుప్చునాన్డు.
మరియు అతడొక ఆజానుబాహుడని అతడు చెపెప్ను, మీకు తెలుసు. మరియు
చెపెప్ను, “వారు చెయియ్ చెయియ్ పటుట్కొని పోరాడుచునాన్రు, మరియు వారు
కతుత్లతో పొడుచుకొనుచునాన్రు, మరియు కేకలు వే త్, పొడుచుకొను
మరియు నరుకుకొనుచునాన్రు.” అతడనాన్డు, “వారి వరుసలు చెదిరిపోయాయి.
జపాను వారు ఎందులోనికైతే వారిని వెళేళ్టటుల్ చేసారో, నేరుగా అకక్డికే,
వారు ఆ విధంగా వచాచ్రు, మరియు ఆ పెదద్ మెషిన్ గనున్లు, పర్తి వైపు నుండి
పేలుచునాన్యి. ఒక ముఖాముఖి యుదధ్ము!”
311 ఇటల్నాన్డు, “నేరుగా, నేనుఈ విధంగా ఆగిపోయాను.” మరియు చెపాప్డు,
“పర్తిచోట అరుపులు మరియు ఆ విధంగా ఉనన్ది, నీ మాటలు నీకు డా
వినబడవు.” చెపాప్డు, “అకక్డ రకత్ము ఉనన్ది.” చెపాప్డు, “నేను శాను,
మరది నా రకత్మే.” అతడు చెపాప్డు, “నేను ఇకక్డ శాను. నా పర్కక్లో ఒక
రంధర్మునన్ది.” అతడు చెపాప్డు, “అది నా రకత్మే.” మరియు చెపాప్డు, “నేను,
మీకు తెలుసు, నేను—నేను—నేను…”

మరియు ఒక నిజమైన…ఒక కాయ్థలికుక్ సేన్హితుడు, ఇపుప్డు నేను
దీనిని తమాషా కొరకు—కొరకు చెపుప్టలేదు, కానీ ఒక నిజమైన కాయ్థలికుక్
అడిగాడు—ఇటల్నాన్డు, “నీవుమరియానీకుజయముఅని చెపాప్వా?”
312 అతడు చెపాప్డు, “లేదయాయ్.” అతడు చెపాప్డు, “అది నా రకత్ము.
నాకు ఏ కారయ్దరిశ్ అకక్రలేదు. నేను చెపాప్ను, ‘నేను ఆ పర్ధానమైన వయ్కిత్తో
మాటాల్డగోరచునాన్ను.’ అది—అది నా రకత్ము.”
313 అది ఆ విధంగా యుండునని నేననుకుంటునాన్ను. అవునయాయ్. అది ఆ
విధంగానే జరుగును. మనము కటుట్బడియుండే ఒక దానిని, ఒక సం రణ్తను
కలిగియుండవలసియునన్ది.

“నాకు ఆయన కారయ్దరిశ్ కొరకు ఏమాతర్ం సమయం లేదు.” అతడు చెపాప్డు,
“నేను ఆయనతో మాటాల్డగోరుచునాన్ను.”
314 మరియు సహోదరుడా, అది అంతే. ఒక వయ్కిత్ కీసుత్ వదద్కు వచిచ్నపుప్డు,
నీవు ఒక బోధకుని మాటనో, లేక ఎవరో కారయ్దరిశ్ మాటనో, లేక ఏదో వేరొక
దానిని తీసుకోవాలని అనుకొనవు. పొటెసెట్ంటులైన మీరు, దీనిని, దానిని లేక
మరొక దానిని తీసుకోకండి. తిరిగి జనిమ్ంచి మరియు పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడి,

తన జనమ్ దావ్రా మీరు లంగరు వేయబడువరకు, ఆ సం రణ్త నొదద్కు
సాగిపోవుడి, మరియు మీ జీవితంలో దీనతవ్ము మరియు పేమ దావ్రా బైబిలు
పర్తయ్కష్పరచబడుటను మీరు సాత్రు. ఓ, అపుప్డు, అదీ మీ యొకక్ సం రణ్త.
అవునండీ.
315 ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు అనుదానిని నేను వాకయ్ములో చదివాను.
అయితే, జరమ్నీ సంఘముఇదిమారగ్ము అని చెపుప్చునన్ది; మరియు మెథడిసట్లు,
మరియు బాపిట్సుట్లు, మరియు కాయ్థలికుక్లు. కానీ ఆయన ఇటుల్ చెపిప్న దానిని
నేను వాకయ్ములో చదివాను, “ఈ బండ మీద నా సంఘమును కటుట్దును,
మరియు పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవు.”
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ఇపుప్డు, ముగింపులో వినండి. ఇపుప్డు పొటెసెట్ంటువారు

చెపుప్చునాన్రు…
316 ఇపుప్డు, కాయ్థలికుక్లు ఇటల్ంటారు, “ఆయన దానిని పేతురు మీద
నిరిమ్ంచాడు, ‘నీవు పేతురువు, మరియు ఈ బండ మీద…”’ లేదు, ఆయన
ఎనన్ చేయలేదు. అది అటల్యినచో, అది అపుప్డే పడిపోయేది. వారు దానిని
ఒక మనుషుయ్ని మీద నిరిమ్ంచారు.
317 ఆయన ఏమి చేశాడు? పొటెసెట్ంటువారు ఇటల్నాన్రు, “ఆయన తన మీదనే
దానిని నిరిమ్ంచుకునాన్డు.” లేదు. ఆయన అలా చేయలేదు. దానిని తన మీద
నిరిమ్ంచుకొనలేదు.
318 ఆయన ఏమి చేశాడు? ఏమిటి? “మనుషయ్కుమారుడనైన ననున్ రిచ్ పర్జలు
ఏమి చెపుప్కొనుచునాన్రు?”

“కొందరు నీవు ‘ఏలీయా,’ అనియు మరియు ‘మోషే’ అనియు
చెపుప్కొనుచునాన్రు.”

“మరి మీరేమని చెపుప్కొనుచునాన్రు?” అని ఆయన అడిగాడు.
అందుకు పేతురు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన

కీసుత్వు.”
319 ఇపుప్డు ఆ మాటలను గమనించండి. “సీమోను, బర్ యోనా, నీవు ధనుయ్డవు.
రకత్మాంసములు దీనిని నీకు బయలుపరచలేదు. నీవు ఒక యాజకుని దావ్రా
దీనిని నేరుచ్కొనలేదు. ఏదో వేదాంత కళాశాల దావ్రా నీవు దీనిని నేరుచ్కొనలేదు.
కానీ పరలోకమందునన్ నా తండి దీనిని నీకు బయలుపరచెను. మరియు ఈ
బండ మీద,” వాకయ్ము యొకక్ ఆతీమ్య పర్తయ్కష్త మీద, “నేను నా సంఘమును
కటుట్దును, పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవు.”

“పర్భువా, అదే అది,” అని నేను అనుకునాన్ను.
320 నేనికక్డ పర్కటన గర్ంథములో చదివాను, 21వ అధాయ్-…22వ అధాయ్యంలో,
అకక్డ ఆయనిటుల్ చెపాప్డు, “ఎవడైన …” ఇది సం రణ్ కారయ్మైయునన్ది.
“ఎవడైనను దీనితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల; ఎవడైనను దానిలోనుండి
ఏదైనను తీసివేసినయెడల, దానిని తృణీకరిసేత్; లేదా ఎవడైనను దానిని
మెరుగుపరుచుటకు, ఆ దినమునకు అనుగుణంగా దానిని దిదుద్టకు
పర్యతిన్ంచినయెడల. ఎవడైనను దానికి ఏదైనా కలిపినా, లేక తీసివేసినా, జీవ
గర్ంథములో నుండి అతడి పేరు తీసివేయబడును.”
321 నేను చెపాప్ను, “అటెల్న, నాకు కావలసిందలాల్ అదియే, పర్భువా, దీనిని
విశవ్సించడమే.” మరియు ఇంతలో, రానన్ ఆ సిలువలో, కీసుత్ వచాచ్డు.
ఆయన చెపిప్న పర్తీ మాట, వాకయ్మునకు అనుగుణంగా ఉనన్ది. గర్ంథమును
ఈ చేతిలోనికి తీసుకొనెను, చరితర్ను ఈ చేతిలోనికి తీసుకొనెను, మరియు
నేరుగా వాటిని పరి రణ్ముగా, ఋజువుపరచెను. మరియు నేను చెపాప్ను,
“అపుప్డు, పర్భువా, ననున్ సీవ్కరించుము.” మరియు నేనటుల్ చేసినపుప్డు,
నా సం రణ్తైయునన్ కీసుత్ను, ఆ పరిశుదాధ్తమ్ను, నా హృదయములోనికి
సీవ్కరించాను. అది నేను కాదు.
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322 ఒకసారి నేను అనారోగయ్ముతో ఉనాన్ను, అపుప్డు నా…నా భారయ్ను
నేను కోలోప్యాను. నేను నా బిడడ్ను పోగొటుట్కునాన్ను. ఓ, నా తండిని
పోగొటుట్కునాన్ను, మరియు నా సహోదరుణిణ్ పోగొటుట్కునాన్ను, మరియు
నా మరదలను పోగొటుట్కునాన్ను. మరియు బిలీల్ అకక్డ మరణావసథ్లో
పడియునాన్డు, మరియు—మరియు నేను దాదాపు వెళిళ్పోయాను. నేను
దారినపడి పోవుచునాన్ను, ఏడుచ్కుం , ఆమె సమాధి వదద్కు వెళుళ్చునాన్ను;
ఆమె మరియు బిడడ్, మరియు బిడడ్ ఆమె చేతి మీద పెటట్బడినది. సమాధి
దగగ్రికి వెళుళ్చునాన్ను. నేనకక్డికి నడు త్ ఉనాన్ను. శీర్. ఐసల్ర్ అకక్డికి వచిచ్
ఆడుకునేవాడు, మీకు తెలుసు కదా, అతడు ఇండియానా రాషట్ము యొకక్
శాసనసభుయ్డు. అతడు ఆ దారిలో వచుచ్చునాన్డు. అతడు ననున్ ఆపాడు. అతడు
పరుగెతిత్ వచిచ్ ననున్ కౌగలించుకునాన్డు. అది 37 లోని వరదల తరావ్తైయునన్ది.
అతడు ఇటల్నాన్డు, “బిలీల్, నీవు ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వు? అకక్డికా?”

మరియు, “అవును,” అని నేను చెపాప్ను.
అతడు చెపాప్డు, “నీవు అకక్డికి ఏమి చేయుటకు వెళుళ్చునాన్వు?”

323 నేను చెపాప్ను, “నేను ఒక పాత పావురము సవ్రమును వింటాను.” నేను
ఇటల్నాన్ను, “నేను ఆమె మరియు పాప సమాధి దగగ్ర రుచ్ంటాను. ఒక పాత
పావురము అకక్డికి వసుత్ంది, మరియు అది నాతో మాటాల్డుతుంది.”

“ఓ,” అతడు చెపాప్డు, “బిలీల్!”
324 నేను చెపాప్ను, “అవును. అవి దానిని వాయించినపుప్డు ఆ ఆకుల
గుసగుసలు నేను వింటాను. మిసట్ర్. ఐసల్ర్ అవి నా కొరకు సంగీతమును
వాయిసాత్యి.”

“అవి ఎలాంటి సంగీతమును వినిపిసాత్యి?” అని అతడనాన్డు.
నది ఆవల ఒక దేశము ఉనన్ది,
అది ఎలల్పుప్ మధురము అని వారు పిలుచుదురు,
కేవలం విశావ్సము దావ్రానే మనము ఆ తీరమునకు

చేరుదుము;
ఒకరి తరావ్త ఒకరికి ఆ దావ్రము తీయబడును,
అకక్డ అమరతవ్ముతో నివసించుదుము,
నీ కొరకు మరియు నా కొరకు ఎవరో అకక్డ బంగారు

గంటలు మోగిసాత్రు.
325 అతడనాన్డు, “బిలీల్, నేను నినున్ ఒకటి అడగాలని అనుకుంటునాన్ను.”
అతడు అడిగాడు, “ఇపుప్డు కీసుత్ నీకేమైయునాన్డు? ఇపుప్డు కీసుత్ నీకు
ఏమైయునాన్డు?”
326 నేను చెపాప్ను, “ఆయన నా జీవము, నా సమసత్ము. శీర్. ఐసల్ర్, నేను
కలిగియునన్దంతయు ఆయనే. ఆయనే నా—నా తుది గమయ్ము. నేను
పటుట్కొనగల సమసత్మును ఆయనే.” ఎందుకు? అకక్డ ఏదో జరిగినది, “ఈ
బండ మీద!”
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327 అతడు ఇటల్నాన్డు, “నీవు ఇకక్డ లన నిలబడి, మరియు
చనిపోయేంతగా పర్సంగించుటను నేను శాను. నీవు రాతర్ంతా వీధులలో
పైకి-మరియు-కిందకి తిరుగు , రోగులను దరిశ్ంచుటను, నేను శాను.
ఆయన నీ సవ్ంత భారయ్ను, మరియు నీ సవ్ంత కుమారెత్ను తీసుకునన్ తరావ్త

డా, నీవు ఆయనకు సేవ చేసాత్వా?”
328 అందుకు నేననాన్ను, “ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయనయందు
విశావ్సముంచుదును.” ఎందుకు? నా లంగరు తెర లోపల పటుట్కొనియునన్ది.
నేను ఒక సం రణ్తను కలిగియునాన్ను. ననున్ నేను ఆయన వాకయ్మునకు
కటుట్కునాన్ను, మరియు ఆయన వాకయ్ము పటుట్కొనియునన్ది. ఆయనే నా
సం రణ్త. ఈ ఇతర కారయ్ములనీన్ విఫలమవవ్వచుచ్ గానీ, కీసుత్ ఎనన్టికీ
విఫలమవవ్డు అని నేను కనుగొనాన్ను.
329 కాయ్థలికుక్ సంఘము పోపును తమ సం రణ్తగా కలిగియునాన్రు.
పొటెసట్ంటుల్ తమ బిషపుప్లను, మరియు తమ సిదాధ్ంతములను మరియు తమ
అధయ్కుష్లను కలిగియునాన్రు.
330 కానీ, నేను, పౌలు వలె…మీ దగగ్ర పెనిస్ల్ ఉనన్దా? ఇది వాసుకొనండి. లో…
అపొసత్లుల కారయ్ములు 20వ అధాయ్యము 24వ వచనంలో పౌలు చెపెప్ను, “ఇవి
ఏవీయు ననున్ కదలచ్లేవు.” ఓ, నీవు సిదాధ్ంతములను కలిగియుండవచుచ్ను, నీవు
కోరుకునన్ దేనినైన నీవు కలిగియుండవచుచ్ను, కానీ అవేవియు ననున్ కదలచ్లేవు.

నా ఆతమ్ను నేను విశాంతి తీరమున లంగరు
వేసుకొనియునాన్ను,

భీకరమైన సముదాలలో పయనించుటకు (మరియు నీవు
ఎకక్డ ఉనన్వో తెలియదు,ఈమారగ్ము,ఆమారగ్ము) ఇక
లేదు;

భయంకరమైన అలలు, తుఫానులో చుటుట్ముటట్వచుచ్ను,
సమసత్ము తలకిందులైపోవచుచ్ను.

కానీ యేసులో నేను నిరంతరము కేష్మమే.
331 అవును. వీటిలో ఏవీయు ననున్ కదలచ్లేవు, ఎందుకనగా నేనొక లంగరుకు
కటట్బడియునాన్ను. “ఓ, నేను ఆయనను కలసినపప్టినుండి,” పౌలు ఇటుల్
చెపెప్ను, “ఆ మారగ్ంలో, నేను ఒక లంగరుకు కటట్బడియునాన్ను. ఆయన ననున్
తిపివేసాడు. ఆయన ననున్ మరలా సరిగా పారంభించాడు.” గురుత్ంచుకొనండి,
పౌలు డా దేశములో అతిపెదద్ మత సంసథ్కు చెందినవాడు, కానీ అతడు
సం రణ్తకు కటట్బడవలసియునాన్డు.
332 వినండి. నేను మీకొక సంగతి చెపప్గోరుచునాన్ను. ననున్ రకిష్ంచుటలో
ఆయనకు ఒక ఉదేద్శయ్ము ఉనన్ది. నినున్ రకిష్ంచుటలో ఆయనకు ఒక ఉదేద్శయ్ము
ఉనన్ది. మరియు ఆయన చితత్ పర్కారము, దానిని చేయవలెననియు; దానికి
ఏదీ కలప డదనియు, లేదా దానిలోనుండి ఏది తీసివేయ డదనియు
నేను నిశచ్యించుకునాన్ను. ఒకవేళ, మీరు దానిని వాసుకోవాలంటే
పర్కటన 22:19. సరే మంచిది. “ఎవడైనను ఏదైనా తీసివేసినటల్యితే…”
నేను నిశచ్యించుకునాన్ను. నేను మందిరమును విడిచిపెటుట్టకు
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నిరణ్యించుకునాన్ను, మరియు మీకది తెలుసు. మరియు నేను జీవించినంత
కాలం, దేవుని సహాయము వలన ఈ సువారత్తో నిలిచియుండాలని నేను
నిశచ్యించుకునాన్ను. హ! గురుత్ంచుకొనండి, ఇకక్డ కృప ఉనన్ది. ఆయన
ననున్ రకిష్ంచినపుప్డు, లకష్లాదిమంది పాపములోనే మరణించారు. ఆయన
ననున్ రకిష్ంచుటకు నేను ఏపాటివాడను? ఆయన రకిష్ంచుటలో ఒక
ఉదేద్శయ్మును కలిగియునాన్డు, మరియు ఆ ఉదేద్శయ్మును నెరవేరాచ్లని నేను
నిశచ్యించుకునాన్ను. నేను లెకక్చేయను. అది నా అంతము కావచుచ్, బహుశా
ఇపుప్డది చాలా సమీపంగా ఉండవచుచ్ను. కానీ, అది ఏమైనపప్టికీ, నేనింక
లంగరు వేయబడియునాన్ను. అది ఎనన్ మారదు.
333 నేను ఆ రోడుడ్ మీద వెళుళ్చుండగా, ఆ దినమున శీర్. ఐసల్ర్ నాతో ఇటల్నాన్డు,
అతడనాన్డు, “బిలీల్, ఈ శర్మలనిన్ంటి మధయ్లో, నీవు నీ భకిత్ని కాపాడుకునాన్వా?”
334 నేను చెపాప్ను, “లేదు, అయాయ్. అదే ననున్ కాపాడినది.” హ-మ్. నా లంగరు
పటుట్కొనియునన్ది. అది నిజము. నేనెనన్ దానిని కాపాడలేదు. అదే ననున్
కాపాడినది. నేను దానిని కాపాడలేను. నేను దానిని చేయగల మారగ్మే లేదు. కానీ
అదే ననున్ కాపాడినది. అవును, అండీ.
335 ననున్ రకిష్ంచుటలో ఆయన ఒక ఉదేద్శాయ్నిన్ కలిగియునాన్డు. నేను ఆయన
దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు లకష్లాదిమంది పాపములో ఉనాన్రు, కానీ ఆయన ననున్
రకిష్ంచాడు. ఆయనటుల్ చేయుటలో ఒక ఉదేద్శాయ్నిన్ కలిగియునాన్డు.
336 మరణ భయమునకు, కీసుత్ యొకక్ మరణము ఒక సం రణ్తైయునన్ది.
మరణమనే ఆ తేనెటీగ ఆయనను కుటిట్ మరియు ఆ ములుల్ను గుచిచ్నపుప్డు,
కీసుత్ యొకక్ మరణము ఆ పర్శన్ను పరిషక్రించినది. మీకు తెలుసా, ఒక తేనెటీగ,
ఏదైనా ఒక ములుల్నన్టువంటి ఒక కీటకము, అది గనుక దాని ములుల్ను, లోతుగా
గుచిచ్నటల్యితే, అది బయటకు లాకుక్నన్పుప్డు, అది ఆ ములుల్ను దానినుండి
వదిలిపెడుతుంది. మరణము ఎలల్పు ఒక ములుల్ను కలిగియునన్ది. మరణము
ఎపుప్ ఒక ములుల్ను కలిగియునన్ది.
337 మరియు ఒక దినమున, కలవ్రికి వెళుళ్చునన్పుప్డు, ఆ రాళళ్యొకక్
గతుకులను బటిట్, రకత్ము ఆ రాళళ్ మీద చిందుచునన్ది, గోలోగ్తాకు వెళుళ్ దారిలో,
అది కలవ్రి పై ఆ మటిట్ని తాకుచునన్పుప్డు, ఆ సిలువ యొకక్ వెనుక భాగము,
అకక్డ నడుచుకుం వెళుళ్చునన్, ఆ బలహీనమైన శరీరము యొకక్, రకత్పు
అడుగుజాడలను ఈడుచ్కొని పోవుచుండెను. ఆయన కొండపైకి వెళుళ్చుండగా,
వారు కొరడాలతో కొటుట్ మరియు ఆయనను నలగగొటుట్చుండిరి, కానీ
ఆయన ఒక సం రణ్తను కలిగియునాన్డు. తాను ఎకక్డ నిలబడియునాన్డో
ఆయన ఎరిగియునాన్డు, ఎందుకనగా దేవుని యొకక్ వాకయ్ము, దావీదు దావ్రా
ఇటుల్ పలికినది, “నా పరిశుదుధ్ని నేను కుళుళ్పటట్నీయను, ఆయన పాణమును
నేను పాతాళములో విడిచిపెటట్ను.”
338 డెబెబ్-రెండు గంటలోల్ కుళిళ్పోవుట పారంభమగునని ఆయనకు తెలుసు.
ఆయన ఇటుల్ చెపాప్డు, “ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మరియు డు
దినములలో నేను మరలా దానిని లేపుదును.” ఆయన ఒక సం రణ్తను
కలిగియునాన్డు.
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339 ఎగతాళి మాటలతో, తాగిన సైనికులచేత ఉమిమ్ వేయబడి, ఆయన ముఖము
చు ట్ ఒక చింపిరి గుడడ్ కపప్బడి, అదిగో, ఆయన ఆ కొండపైకి వెళుళ్చునాన్డు,
మరియు ఆయన తల మీద కొటిట్, “నీవు పర్వకత్వా? నినున్ కొటిట్ంది ఎవరో
చెపుప్,” అని అనాన్రు. అకక్డ, ఆయన అవమానము, మరియు సిగుగ్తో ఆ
పరవ్తము ఎకుక్చునాన్డు. ఉండుటకు…ఆయన వసత్ములు లాగివేయబడినవి,
అవమానమును తృణీకరించకుండా, పర్జల యెదుట ఆ సిలువపై దిగంబరిగా
వేలాడినాడు. ఏ పాపము చేయని ఒక మనుషుయ్డు, రోమా పర్భుతవ్ము యొకక్
మరణశికష్తో అవమానకరముగా మరణించుచుండెను.
340 ఒకసారి ఒక చినన్ కథ చెపప్బడినది, మగద్లేనే మరియ అకక్డికి పరుగెతుత్కొని
వెళిళ్ మరియు ఇటల్నన్ది, “ఆయన ఏమి చేశాడు? రోగులను సవ్సథ్పరచాడు,
చనిపోయిన వారిని లేపాడు, మరియు బంధకాలలో ఉనన్వారికి, విడుదలను
అనుగర్హించాడు. ఆయన ఏమి చేశాడు?”
341 మరియు ఒక యాజకుడు రకత్ము కారునంతగా, ఆమె నోటి మీద కొటిట్,
మరియు ఇటల్నాన్డు, “మీరు ఆమె మాట వింటారా లేక మీ పర్ధాన యాజకుడి
మాట వింటారా?”
342 ఓ, ఆ మతశాఖల పర్పంచము, అది అంతయు ఒక శాపము. అంతే.
343 అవును, వారాయనను, అకక్డికి తీసుకెళాళ్రు. కానీ, ఆయన ఈడుచ్కొను ,
ఆ కొండ మీదికి ఎకుక్చుండగా, ఆయన ఏమైయునాన్డనన్ దానిని, అపవాది
ఎలల్పుప్ సందేహించాడు. ఇటల్నాన్డు, “నీవు దేవుని కుమారుడవైతే, ఈ రాళళ్ను
రొటెట్లుగా మారుచ్ము. నీవు అదుభ్తములు చేయగలవని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వు.
నీవు దేవుని కుమారుడవైతే, ఈ రాళుళ్ రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుము.”
344 అదే పాత దయయ్ము నేడు జీవించుచునాన్డు. అది నిజము. “నీవు దైవిక
సవ్సథ్తలు చేయువాడవైతే! వృదుధ్డైన జాన్ ఇకక్డ ఉనాన్డు ఫలాన-మరియు-
ఫలాన లన రుచ్నాన్డు. అతడు కుంటివాడని నాకు తెలుసు. అతణిణ్
సవ్సథ్పరచుము.” అది అదే పాత దయయ్మని మీకు తెలియదా?

యేసు చెపెప్ను, “నేను కేవలం…”
345 డండి, ఆయన బెతసద్ కోనేరు దగగ్రికి వెళాళ్డు, అకక్డ కుంటివారు,
గుడిడ్వారు, ఊచకాలుచేతులు కలవారు వేలమంది పడియునాన్రు, మరియు
ఆయన నడవగలిగిన ఒక వయ్కిత్ దగగ్రికి వెళాళ్డు. అతడు అటు ఇ తిరగగలడు.
బహుశా అతడికి పౌరుష గర్ంథి సమసయ్ ఉండవచుచ్ను. అది ఏమైనపప్టికీ,
అది మందగించినది. అతడు ముపెప్-ఎనిమిది సంవతస్రాలుగా దానిని
కలిగియునాన్డు. అతడు ఇటుల్ చెపాప్డు, “నేను కోనేరు వదద్కు వచుచ్నంతలో,
నాకంటే ముందు వేరొకరు దిగుచునాన్రు.” అతడు నడవగలడు.
346 అకక్డ పడియునన్ వారందరినీ విడిచిపెటిట్, ఆ ఒకక్డి దగగ్రికే వెళిళ్, మరియు
అతణిణ్ సవ్సథ్పరిచాడు. ఎందుకు? అతడు ఆ సిథ్తిలో ఉండియునాన్డని తాను
ఎరిగియునన్టుల్ ఆయన చెపాప్డు. తరావ్త వారు ఆయనతో చెపాప్రు, వారు
ఆయనను కనుగొనన్పుప్డు, ఆయనను పర్శిన్ంచారు. పరిశుదధ్ యోహాను 5వ
అధాయ్యము, ఆయన చెపాప్డు, “నిశచ్యంగా, సరిగాగ్, తండి ఏది చేయుటను
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కుమారుడు చునో, అదే కానీ ఆయన తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు.”
అకక్డే ఆయన సం రణ్త ఉనన్ది. అది ఇపప్టికీ సం రణ్తైయునన్ది.
347 ఆ దినమున ఫినాల్ండ్ లో అకక్డ నిలబడియునాన్ను, మరియు అకక్డ చినన్
బాలుడు పడియునాన్డు, నేను నడచివెళాళ్ను, అతడు అరగంట కితం, మరణించి,
అకక్డ పడియునాన్డు. మీరు దానిని పుసత్కంలో చదివారు. నేను అకక్డి నుండి

రంగా నడుచుట మొదలుపెటాట్ను, ఏదో వారు చేతులు వేసినటల్యినది. నేను
వెనకిక్ తిరిగి, “అది ఏమిటి?” అని ఆలోచించాను. నేను మరలా సాను.
నేననుకొనాన్ను, “ఒకక్ నిమిషము ఆగుము.”
348 నేను బైబిలులో ఉనన్ కాగితమును శాను. “మరియు అది జరుగుతుంది,
తొమిమ్ది సంవతస్రాల వయసుస్ ఉనన్ ఒక చినన్ బాలుడు, అతడు ఒక కారు
పర్మాదంలో మరణించును. అకక్డ ఆకుపచచ్ రంగులో పొడవైన చారలుగల,
రాళుళ్ కుపప్గా ఉంటాయి. అకక్డ కారు ధవ్ంసమైపోయి రోడుడ్కు అడడ్ముగా
పడియుంటుంది. అతడు అలా పైకి, చినన్ మేజోళుళ్ వేసుకొనియునాన్డు;
తలవెం కలు కతిత్రించియునన్వి. అతడి చినన్ కనున్లు వెనకిక్ తిరిగియునాన్యి.
అతని శరీరములోని ఎముకలు విరిగియుండును.”

నేను శాను. నేను అనుకునాన్ను, “ఓ దేవా!”
349 నేను చెపాప్ను, “మీరంద , ఊరకుండుడి.” అకక్డ నగరు మేయరు
నిలబడియునాన్డు. నేను అనాన్ను, “ఆ అబాబ్యి రెండు నిమిషాలలో లేచి తన
కాళళ్ మీద నిలబడనటెల్తే, నేను ఒక అబదధ్ పర్వకత్ను; ననున్, ఫినాల్ండ్ నుండి
వెళళ్గొటట్ండి.” నిశచ్యంగా. “కానీ అతడు లేచినటెల్తే, మీరు మీ జీవితములను
కీసుత్కు సమరిప్ంచండి.” సరేనా. వారు నిశచ్లంగా నిలబడాడ్రు.
350 నేనిటుల్ చెపాప్ను, “పరలోకపు తండీ, ఆ సముదర్పు ఆవలిన, రెండు
సంవతస్రాల కితం, ఈ చినన్ బాలుడు ఇకక్డ పడియుంటాడని నీవు చెపాప్వు.”
351 అకక్డ సహోదరుడు ర్ మరియు సహోదరుడు లిండేస్ ఉనాన్రు, వారు
దానిని సుత్నాన్రు. మరియు, పర్తి చోట, వారు దానిని బైబిలులో వాసుకునాన్రు.
మరియు దేశవాయ్పత్ంగా వేలకొలది బైబిళళ్లో అది వాయబడినది. అది
ఏమైయునన్ది? ఒక సం రణ్త. ఏమి జరుగుతుందోయని తండి పించాడు.
అకక్డ అసలు, భయమే లేకుండా, అకక్డ నిలబడాడ్ను. ఖచిచ్తంగా, నిశచ్యంగా,
అతడు లేసాత్డు.
352 సరిగాగ్ అకక్డ ఫినాల్ండులో, రా లు వేలాదిమంది పర్జలు వచాచ్రు, మరియు
కొందరిని బయటకు పంపి ననున్ మాటాల్డనిచాచ్రు, వారిని బయటకు పంపి
మరియు వేరే వారిని లోపలకు పంపవలసివచెచ్ను. దానంతటితో, అతడు అకక్డ
నిలబడాడ్డు. పర్జలు ననున్ పేమించారు, మరియు సవ్సథ్తలు జరుగుటను వారు

శారు, కానీ ఒక బాలుడు చనిపోయి, అకక్డ పడియునాన్డు. సం రణ్త
అంటే ఏమిటి? ఆ దరశ్నము. “తండి చేయమనన్ దానినే నేను చేయుచునాన్ను.
నాయందు విశావ్సముంచువాడు, నేను చేయు కియలను అతడు డా
చేయును.” అకక్డే మీ సం రణ్త ఉనన్ది.
353 నేను చెపాప్ను, “మరణమా, నీవు ఇక ఎంత మాతర్ము అతణిణ్ పటుట్కోలేవు.
దేవుడు పలికియునాన్డు. తిరిగి రముమ్. అతడిని విడిచిపెటుట్ము.” మరియు
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ఆ చినన్ పిలల్వాడు పైకి లేచాడు, చు ట్ ఈ విధంగా శాడు. పర్జలు

రిచ్లిల్పోయారు, అంతా జరిగినది. అది అకక్డ ఉనన్ది, సరిగాగ్ అకక్డే, ఆ
నగర మేయరు చేత, లేదా, పర్భుతవ్ నోటరీ చేత సంతకం చేయబడియునన్ది.
అది నిజము.
354 అది ఏమిటి? ఒక సం రణ్త, యేసుకీసుత్ నినాన్, నేడు, మరియు నిరంతరము
ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు. నాయీను సీత్ని, ఆమె యొకక్ కమారుడిని పాతిపెటట్కుండా
ఆపినది, అదే దేవుడు కదా. ఆ రోజులోల్ ఎవరైనా మరణించినటెల్తే, వారు వెంటనే
వారిని సమాధి చేసాత్రు. వారిని అలా ఉండనీయరు. వారు వారిని సమాధిలో
పెడతారు. నినాన్, నేడు, మరియు నిరంతరము ఒకక్టే రీతిగానునన్ దేవుడు అకక్డ
ఉనాన్డు. అవును.
355 అకక్డ మెకిస్కోలో ఉనన్, ఆ చినన్ బిడడ్ను డండి. మీలో కొందరు ఇకక్డ
ఉనాన్రు, ఇకక్డ రుచ్నియునాన్రు. మరియు ఆ బిడడ్, వైదుయ్డు ఒక వాం మ్లం
మీద సంతకము చేశాడు, అది కైసత్వ వాయ్పారవేతత్ల పతికలో వాయబడినది. “ఆ
బిడడ్ ఆ ఉదయం తొమిమ్ది గంటలకు మరణించెను, మరియు ఇది ఆ రాతి పది
గంటలపుప్డైయునన్ది.”
356 ఆ చినన్ సీత్ ఆదరణ పొందలేదు. నా కుమారుడైన, బిలీల్ అకక్డ నిలబడి,
ఆమెను నిలుపుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్డు. మరియు అతడు, మంచిది, అకక్డ
రెండు వందల మంది దావ్రపాలకులు ఉనాన్రని నేను అనుకొనుచునాన్ను,
మరియు ఆమె వారిని దాటుకుం వచిచ్నది. అంతకు ముందు రాతి,
ఒక గుడిడ్వాడు తన పుపొందెను, మరి అది ఆమెకు తెలుసు. ఆమె
కాయ్థలికెక్యునన్ది.
357 అపుప్డు, చివరికి, నేనిటుల్ చెపాప్ను, “వెళుళ్, సహోదరుడా ర్, మరియు
ఆమె కొరకు పారథ్న చేయుము. ఎందుకనగా, ఆ బిడడ్…”
358 వరష్ము, విపరీతంగా కురుసుత్నన్ది. వారు ఎడల్ పందాలు జరుగు ఆ పెదద్
మైదానంలో ఉదయం తెలల్వారుజాము నుండి అకక్డే నిలబడియునాన్రు.
మరియు నేను చెపాప్ను…తాళళ్తో ననున్ వెనుక నుండి, ఆ సథ్లములోనికి
దింపండి. అకక్డ కేవలం డు రా లవరకైయునన్ది.
359 నేను అకక్డ నిలబడాడ్ను. నేను ఇటుల్ చెపాప్ను, “నేను చెపుప్చుండగా…”
బోధించుచునాన్ను. మరియు శాను, నేను ఇకక్డ నా ఎదురుగా ఒక చినన్
బిడడ్ను శాను, ఒక చినన్ మెకిస్కన్ బిడడ్, పళుళ్లేవు, కేవలం అకక్డ రుచ్ని ననున్

త్ నవువ్చుండెను, సరిగాగ్ ఇకక్డ నాకు ఎదురుగా రుచ్నియుండెను.
360 నేను చెపాప్ను, “సహోదరుడా ర్, ఒకక్ నిమిషం ఆగుము. ఆమెను
ఇకక్డికి తీసుకురముమ్.” ఓ, సం రణ్త!
361 అకక్డునన్ కారయ్కరత్లు ఆ సథ్లమును ఖాళీ చేశారు. ఆమె అకక్డికి వచిచ్నది.
ఆమె మోకరించి, “పాడే, పాడే,” అని అనన్ది.

“లేచి నిలబడు,” అని నేను చెపాప్ను.
362 మరియు సహోదరుడు ఎసిప్నోజా, “లేచి నిలబడు,” అని చెపాప్డు మరి
అతడు సాప్ నిష్ భాషలో ఆమెతో చెపాప్డు. ఆమె అకక్డ లేచి నిలబడినది.
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నేను చెపాప్ను, “పరలోకమందునన్ తండీ, నేను ఇకక్డ ఈ వరష్ములో
నిలబడియునాన్ను.”
363 ఇరవై డు సంవతస్రములు లేదా అంత వయసుస్గల ఆ అందమైన,
చినన్ సీత్ అకక్డ అలా నిలబడియునన్ది, ఆమె తలవెం కలు కిందికి
వేలాడుచునాన్యి. ఆమె చినన్ ముఖము అలా పైకి సుత్నన్ది, ఆమె పులో,
ఆశ కనిపించుచునన్ది. దాదాపు నలభై సంవతస్రాలుగా రిత్గా గుడిడ్వాడైన ఒక
వయ్కిత్, వేదిక మీద అతని కనున్లు తెరవబడుటను ఆమె సినది. దేవుడు ఆ
గుడిడ్వాని కనున్లు తెరవగలిగితే, ఆయన ఆమె బిడడ్ను డా సవ్సథ్పరచగలడని
ఆమెకు తెలుసు. ఆమె అకక్డ ఉనన్ది, ఆ దుపప్టిలో ఆ విధంగా ఒక చినన్ది
గటిట్గా బిగుసుకుపోయి ఉనన్ది, మరియు అది తడిచిపోవుచునన్ది. ఆమె
ఉదయమంత , మరియు ఆ మధాయ్హన్ము డా అకక్డ నిలబడియునన్ది.
అపుప్డు రాతి పది లేక పదకొండు గంటలు అయినది, ఆమె బిడడ్ను అలా
పటుట్కొనియునన్ది. కిసిట్యన్ బిజినెస్ మెన్ పతికలో ఆ వాయ్సమును మీరు

శారు. అకక్డ, ఆ బిడడ్ను అలా పటుట్కొనియునన్ది.
364 నేను చెపాప్ను, “పరలోకపు తండీ, దీని భావము ఏమిటో నాకు తెలియదు.
నేను కేవలం నీ సేవకుడను. కానీ ఆ బిడడ్ అకక్డ నిలబడియుండుటను నేను

శాను. అది సజీవముగా ఉనన్ది. పర్భువైన యేసు నామములో, నేను నా
చేతులను ఆ బిడడ్ మీద పెటుట్చునాన్ను.”

“వాయ్!” అని, మరియు ఏడవ్టం మొదలుపెటిట్నది.
365 ఆ తలిల్ ఆ బిడడ్ను ఒకక్సారిగా హతుత్కొని మరియు కేకలు వేయడం
మొదలుపెటిట్నది. మరియు అకక్డునన్ పర్జలు కేకలు వేయడం మొదలుపెటాట్రు,
సీత్లు సప్ హ కోలోప్యారు మరియు అటువంటివి జరిగాయి. నేను ఇటుల్ చెపాప్ను,
“దానిని రిచ్ మీరు ఏమి చెపప్వదుద్. ఆ బిడడ్తో, ఆ తలిల్తో ఒక వయ్కిత్ని
పంపి, మరియు ఆ వైదుయ్డి దగగ్రకి వెళిళ్, మరియు అతని వదద్ ఒక నిరాధ్రణ
సంతకము తీసుకోండి, అదేమనగా, ‘ఆ బిడడ్ చనిపోయినది. ఆ ఉదయమునకు
ముందు, లేక ఆ ఉదయము తొమిమ్ది గంటలపుప్డు, అది ఊపిరితితుత్ల వాయ్ధితో
మరణించినది.’”
366 మరియు వైదుయ్డు సంతకము చేసిన వాం మ్లం మా దగగ్ర యునన్ది,
ఆ ఉదయము వైదుయ్ని కారాయ్లయంలో “ఆ బిడడ్ ‘చనిపోయినది’ అని
పర్కటించబడెను,” మరియు ఆ తలిల్ ఆ రోజంతా బిడడ్ను ఎతుత్కొనియునన్ది.
367 అది ఏమిటి? ఒక సం రణ్త. అది ఏమిటి? దేవుడు గుడిడ్వాని కనున్లు
తెరవగలిగితే, (ఏమిటి?) దేవుడు చనిపోయిన వారిని డా బర్తికించగలడని
ఆమె విశవ్సించినది, ఎందుకనగా, ఆయన నినాన్, నేడు, మరియు నిరంతరము
ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డు.
368 నాకు ఢీగా తెలియదు. నేను సే వరకు నాకు తెలియదు. మరియు నేను
ఆ బిడడ్ను సినపుప్డు, అది ఒక సం రణ్తైయునన్ది, ఖచిచ్తంగా సరైనది. అదీ
సంగతి. మరణము దాని బాధితుడిని వదిలిపెటాట్లిస్వచెచ్ను.
369 దేవుని కుమారుడు వెళాళ్డు. ఆ మరణపు తేనెటీగ ఆయన చు ట్
బజుజ్మనుట పారంభించినది. “ఆహా, ఆయన ఎలా పర్వకత్ అవుతాడు? ఆయన
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అకక్డ నిలబడి తన ముఖము మీద ఉమిమ్ ఎలా వేయనిసుత్నాన్డు? వారు
ఆయనను ఎగతాళి చేయుచుండగా ఏమి చేయకుండా ఆయన అకక్డ ఎలా
నిలబడియునాన్డు? అది ఇమామ్నుయేలు కాదు. అది ఒక సాధారణమైన
మానవుడు మాతర్మే. ఆ తాగుబోతు సైనికులు ఉమిమ్వేయుటను డండి. రకత్ము
కారుచునన్ అతని ముఖమును డండి.”
370 దయయ్ము చెపాప్డు, “నేను ఆయనను పటుట్కుంటాను. నేను ఆయనను
పటుట్కుంటాను.” వాడు, తేనెటీగలాగా, మరణపు ములుల్తో, ఆయన చు ట్
చపుప్డు చేయుచునాన్డు. కానీ, సహోదరుడా, ఎపుప్డైతే ఆ తేనెటీగ ఆ
ఇమామ్నుయేలులో దాని ములుల్ను గుచిచ్నదో, అది బయటకి వచిచ్నపుప్డు,
మరణము సైతం, అది దాని ములుల్ను కోలోప్యినది.
371 అటు తరావ్త, పౌలు, దాని ముఖములోనికి చి, ఇటుల్ చెపప్గలుగుటలో
ఆశచ్రయ్ము లేదు, “ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? సమాధి, నీ విజయమెకక్డ?
మనకు విజయమును అనుగర్హించిన, దేవునికి సోత్తర్ము!” మరణమునకు
భయపడు పర్తి వయ్కిత్కి కీసుత్ యొకక్ మరణము ఒక సం రణ్తైయునన్ది.
372 ఆయన గర్ంథములోని పర్తి మాటకు నా హృదయము “ఆమేన్” అని
చెపుప్చునన్ది. నేనిపుప్డు, ఖచిచ్తంగా ముగించబోవుచునాన్ను. నేను దీనిని ఇకక్డ
ఆపివేయాలిస్యునన్ది. శారా?
373 అందుచేతనే ననున్ నడిపించే నా ది స్చి పరిశుదాధ్తేమ్ అని నాకు తెలుసు.
ఆయన వాకయ్ము సతయ్ము అని నాకు తెలియపరచేది ఆయనే. ఆయనే
నా సం రణ్త. ఆయనే నా రయ్రశిమ్. ఆయనే నా జీవితము. ఆయనే నా
లంగరు. సమసయ్లు చుటుట్ముటిట్నన్పుప్డు, ఆయనే నా ఉతత్ర నకష్తర్ము. నేను
తపిప్పోయినపుప్డు, తిరిగి ననున్ సరియైన సథ్లమునకు నడిపించే నా ది స్చి ఆ
పరిశుదాధ్తమ్యే.
374 మతశాఖలు మిగిలిన నకష్తర్ములవలె ఉనన్వి, అవి లోకంతో పాటు
కదలిపోతాయి. లోకము కదులుచునాన్కొదిద్ ఆ మిగిలిన నకష్తర్ములు
మారిపోతాయి, కానీ ఆ ఉతత్ర నకష్తర్ము అలా కాదు. లోకము దానికి ఇషట్ం
వచిచ్నటుల్ కదిలిపోతుంది కానీ, అది మాతర్ం అలాగే ఉంటుంది. ఓ, సహోదరుడా,
ఉతత్ర నకష్తర్ము లంగరు వేయబడినది. మిగిలినవి అంతటా తిరుగుతుంటాయి,
వాటిని మీరు ఇకక్డ, మరియు అకక్డ, మరియు అనిన్చోటాల్ డవచుచ్.
మతసంసథ్ల యొకక్ సంఘముల తీరు అలాగే ఉనన్ది.
375 కానీ కీసుత్ సం రణ్తైయునాన్డు. ఆయన ఒకక్డిలో మాతర్మే మీరు
విశావ్సము ఉంచగలరు. మతశాఖలు మిముమ్లను గందరగోళంలో
పడవేసినపుప్డు, కేవలం ఆ ఉతత్ర నకష్తర్ము వైపు డండి. పరిశుదాధ్తమ్యే మీ
ది స్చి. ఆయన ఎపుప్ తన వాకయ్మునకు కటుట్బడియుండును.
376 ఇటువంటి ఆధునికమైన దినములో ఆ కారయ్ములు జరగనేరవు అని
వారు నాకు చెపిప్నపుప్డు, నేను ఎరిగియునాన్ను. ఒకవేళ—ఒకవేళ—
ఒకవేళ దేవుడు లేకపోతే, అపుప్డు తినుము, తాగుము, జీవించుము మరియు
సంతోషించుము. దేవుడు ఉనాన్డు, గనుక మనము ఆయనను సేవించుదాము.
ఆయన మి మీద ఉనన్పుప్డు చేసినటుల్గా, ఇపుప్డు సమసత్మును చేయుటను,
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చివరికి మరణించిన వారిని డా బర్తికించుటను చు దినము వరకు నేను
జీవించాను. మరియు ధృవపతర్ం ఋజువుల దావ్రా, అది సతయ్ము అని మనము
ఎరిగియునాన్ము. అవును, అయాయ్.
377 ఆయనే నా సం రణ్త. ఇపుప్డు ఆయనను మీ సం రణ్తగా
చేసికొనండి. తీసుకొనండి…నా శర్మల సమయములో, ఆయన ఎలల్పుప్ ఆ
సం రణ్తైయునాన్డు. ఇపుప్డు గమనించండి. దేవుని కృప దావ్రా…
378 ఇపుప్డు నేను ఆపివేయుట మంచిది. ఆలసయ్ం అగుచునన్ది. మంచిది, ఇటు

డండి, పదకొండు గంటలు అయియ్ందని నేను అనుకునాన్ను, మరి పనెన్ండు-
నన్ర అగుచునన్ది.
379 సేన్హితులారా, దినమంతా, రాతర్ంతా, సంవతస్రమంతా, నితయ్తవ్మంతా
అయినాగానీ, దాని రిచ్ మాటాల్డలేము. దానిని తెలుసుకొనుటకు
పర్యతిన్ంచవదుద్. నీవు చేయలేవు. దానిని కనుగొను మారగ్మే లేదు. మీరు
ఇటల్ంటారు, “సహోదరుడా బెనాహ్మ్, ఒకవేళ—ఒకవేళ నీవు…”
380 నాకు తెలియదు. నేను కేవలం విశవ్సించుచునాన్ను. నేను పర్యతిన్ంచుటను
లేక దాని రిచ్ ఏదైనా చేయుటను మానివేశాను. నేను దానిని కేవలం
విశవ్సించుచునాన్ను, అంతే. శారా? “యిచచ్యించు వారివలనైన గాని,
పరుగెతుత్వాని వలనైనగాని కాదు గాని, దయ పువాడు దేవుడు.” శారా?
కియలను బటిట్ కాదు. అది కృప దావ్రాయైయునన్ది. శారా? నేను కేవలం
దానిని నముమ్తాను. మిగిలిన దానిని చేయుట, అది దేవుని వంతైయునన్ది. కేవలం
దానిని నమమ్ండి, దాని పర్కారము కారయ్ము చేయండి.
381 ఈ పర్ఖాయ్తిగాంచిన పాటను, ఇకక్డో లేక ఎకక్డో వాయించుటను నేను
వినాన్ను:

ఓ, దేవుని పేమ, ఎంత పవితర్మైనది, ఎంత
ఐశవ్రయ్వంతమైనది!

ఎంత బలమైనది మరియు అసమానమైనది!
అది ఎపప్టికీ నిలచియుండును,
పరిశుదుధ్లు మరియు తల యొకక్ పాట.

382 గణితశాసత్ము తెలిసిన వయ్కిత్, దానిని విభజించి లేదా తన విదయ్ దావ్రా
పుటకు పర్యతిన్ంచినపుప్డు, అతడు మిమమ్లిన్ పిచిచ్వారిగా చేయును. మీరు

దానిని చేయలేరు. దానిని చేయుటకు పర్యతిన్ంచకండి. దానిని గురిత్ంచుటకు
పర్యతిన్ంచకండి. దేవుడు గురిత్ంచుటకు ఆవలిన ఉనాన్డు. మీరు దేవుడిని
తెలుసుకోరు. మీరు కేవలం దేవుడిని నముమ్తారు. అదే రహసయ్-…అదే ఆ
రహసయ్ము. దానిని కనుగొనకండి. కేవలం దానిని నమమ్ండి. దాని భావము
ఏమిటో నేను మీకు చెపప్లేను. దానిని ఎలా చేయాలో నేను మీకు చెపప్లేను. నేను
కేవలం దానిని నముమ్చునాన్నని మాతర్మే నాకు తెలుసు. అంతే.
383 మీరు ఒక చినన్ పిలల్వాడికి దేనినైనా వాగాద్నం చేసినటేల్ అది ఉనన్ది, అతడు
దానిని నముమ్తాడు. మీరు మీ మాటను నిలబెటుట్కోవలసియునన్ది. మీరు దేవుని
బిడడ్లు. ఆయన తన మాటను నిలబెటుట్కుంటాడు. కేవలం దానిని నమమ్ండి. మీరు
కదలచ్బడకండి. మీరు కేవలం అకక్డే నిలిచియుండండి. దేవుడు ఒకసారి దానిని
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చేశాడు, ఆయన దానిని మరలా చేయవలసియునన్ది. ఆయన చేయకపోతే,
ఆయన దానిని ఎందుకు చేయలేడో ఆయన మీకు చెపాత్డు. మరియు అది
నిజము. ఇపుప్డు, కేవలం దానితో నిలిచియుండండి.
384 మీకు తెలుసు, అకక్డ ఆ ఒక వచనము…గత రాతి బాపీత్సమ్ము పొంది,
ఇకక్డునన్ మన పర్శసత్మైన సహోదరుడు, “ఓ, దేవుని పేమ,” అనే ఆ పాటను
పాడుతాడని నేను నముమ్చునాన్ను, ఆ వచనము, ఆ పాటలోని ఈ భాగమును
ఒక పిచిచ్ ఆసుపతి గోడ మీద వాశారు అని నాకు వారు చెపాప్రు. అది ఇలా
చెపుప్చునన్ది:

మనము సముదర్మునంతా సిరాతో నింపి,
ఆకాశమంతటిని తోలు కాగితము వలె చేసి;

మి మీద పర్తి కొమమ్ ఒక కలముగా మారి,
మరియు పర్తి మనిషి వృతిత్రీతాయ్ లేఖకుడు అయితే;
పైన ఉనన్ దేవుని పేమను రాయడానికి
సముదర్ము ఇంకిపోతుంది;
ఆకాశము నుండి ఆకాశము వరకు విసత్రించినా,
ఆ కాగితము మొతత్ం చాలదు.

385 దాని రిచ్ ఆలోచించండి. మిలో డువంతులు నీరు ఉనన్ది.
మరియు గాలిలోని హైడోజన్ మరియు ఆకిస్జన్, మరియు ఆ తేమ
మొదలైనవాటిని డండి. శారా? తేమ అంతా సిరాగా మారినటల్యితే.
మరియు కలములుగా మారే, వందల కోటుల్, మరియు లకష్ కోటల్ గడిడ్ పరకల రిచ్
ఆలోచించండి. ఈ మి మీద ఉనన్ లకష్ల కోటల్ మంది మనుషుయ్లు, వారిలో పర్తీ
ఒకక్ వృతిత్రీతాయ్ లేఖకులుగా మారుటను రిచ్ ఆలోచించండి. ఆ కలములను
సముదర్ములో ముంచి, మరియు దేవుని పేమను వాయుటకు పర్యతిన్ంచిన
యెడల, సముదర్ము ఇంకిపోతుంది; నితయ్తవ్ము నుండి నితయ్తవ్ము వరకు ఆ
కాగితపు చుటట్ వాయ్పించినా, అది సరిపోదు.
386 దానిని అరథ్ం చేసుకొనుటకు పర్యతిన్ంచవదుద్. మీరు దానిని చేయలేరు.
దానిని తెలుసుకొనుటకు పర్యతిన్ త్, మీరు మీ మతిని కోలోప్తారు. కేవలం
దానిని నమమ్ండి. ఆయనను మీ సం రణ్తగా చేసుకొనండి. ఆ మధురమైన
సమాధానము మరియు మీరు ఎనన్టికీ మరవజాలని ఆ అనుభవం వదద్,
నిలిచియుండండి. దానికి లంగరు వేయబడండి, మరియు మీ లంగరు తెరలోపల
పటుట్కొనియుంటుంది.

మనము మన తలలు వంచుదాము.
“నీవు ఎంత గొపప్వాడవు! నీవు ఎంత గొపప్వాడవు!”

387 ఈ ఉదయము, ఇకక్డ తలలు వంచియునన్వారిలో…ఇపుప్డు తన
సంవతస్రము సమీపించుచునన్ది. మీరెంతో భకిత్తో యుండవచుచ్ను, అది
మంచిదే. దానిని బటిట్, నేను మీలో పర్తి ఒకక్రిని అభినందిసుత్నాన్ను. మరియు
దేవుడు డా అటుల్ చేయునని నేను నిశచ్యత కలిగియునాన్ను. అయితే నిజంగా
ఆ సం రణ్త యొకక్ అనుభవమును కలిగిలేనివారు ఎంతమంది ఉనాన్రు?
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388 అది ఏదో మీరు నమేమ్టటుల్ చేసుకునేది కాదు, మీరు ఊహించినది కాదు,
కానీ అది మీతో తిరిగి మాటాల్డినదైయునన్ది, మరియు అపప్టినుండి మీ
జీవితము మారిపోవుటను మీరు శారు. డండి, దేవుని యొకక్ పర్తీ
వాకయ్మునకు, పర్తీ వాగాద్నమునకు “ఆమేన్,” అని చెపప్బడినపుప్డు, అపుప్డు
మీరు ఆ సం రణ్తను పటుట్కొనియునాన్రు. ఎందుకనగా, గురుత్ంచుకొనండి,
ఆయన ఇటుల్ చెపాప్డు, “ఆకాశం మరియు మి గతించిపోవును గాని నా
మాటలు ఏమాతర్ము గతింపవు.”
389 పర్తి ఒకక్ వాకయ్మునకు “ఆమేన్,” అని చెపుప్ సిథ్తికి మీరు ఇంకా
రాలేదు, అది మీ సిదాధ్ంతమునకు వయ్తిరేకమైతే, అది మీ మతశాఖకు
వయ్తిరేకమైయునన్ది, కానీ మోషే వలె, ఆ మిగిలిన వారివలె మీరు డా
ఆ సథ్లమునకు రావాలనుకుంటునాన్రా? ఆ సం రణ్తను పటుట్కునే వరకు
వారు అది చేయలేకపోయారు. మరియు ఈ ఉదయమున అది మీ జీవితంలో
ఉండాలని కోరినటల్యితే, దానికి చనగా మీ చేతులను దేవుని వైపు ఎతుత్దురా?
దేవుడు మిముమ్ను దీవించునుగాక. మంచిది, అయాయ్. భవనమంతటా ఉనన్వారు.
390 కృపగల తండీ, ఒక సమయమున మేము వేరు అవవ్వలెనని నాకు తెలుసు.
మేము ఈ లోకమును విడిచిపెటుట్ ఒక సమయము ఉండవలసియునన్ది. ఆ
సమయము ఏదో మాకు తెలియదు, మరి అదేమంత వయ్తాయ్సము కలిగించదు.
మా సమయము రత్యితే, అపుప్డు మేము రాగోరుచునాన్ము. ఇకక్డ
ఉండుటలో మా ఉదేద్శయ్ము నినున్ సేవించుటయే.
391 ఒక దినమున నాశనము చేయుటకు వెళేళ్ దారిలో, పౌలు దమసుక్
మారగ్ములో, సంఘమును నాశనము చేయుటకు వెళుళ్చుండగా, ఒక వెలుగు
అతనికి గుడిడ్తనము కలుగజేసినది. మరియు, ఓ దేవా, ఆ వెలుగు అతణిణ్
వెంబడించినది, ఏలయనగా అది కీసేత్. మరియు అకక్డ అతడు ఒక సం రణ్తకు
లంగరు వేసుకునాన్డు, చివరికి అతడు సవ్యంగా మరణము యొకక్ ముఖం
మీదనే నవవ్గలిగాడు, మరియు చెపాప్డు, “యేసు కీసుత్ దావ్రా మనకు
విజయమును అనుగర్హించిన దేవునికి సోత్తర్ము కలుగునుగాక.”
392 ఆ యొకక్ అపొసుత్లునికి నీవు ఒక నిండైన సం రణ్తవైనావు. అతడు…
పర్తీ వాకయ్ములో నీవే అతనికి ఆమేన్ అయుయ్ంటివి. అతని జీవితమునకు
నీవు నకష్తర్మైయునాన్వు, ఆ మైలు రాయివైయునాన్వు. తుఫానులో అతడిని
నడిపించిన ది స్చివి నీవే. నీవే పర్తయ్కష్తవైయునాన్వు. నీవే దరశ్నమైయునాన్వు.
నీవే అతని నిరీకష్ణ, మరియు అతని రకష్ణ. మరణ సమయంలో డా, అతడు
వెళిళ్పోవుచునాన్డని అతనికి తెలిసినపుప్డు డా, నీవు అతనికి సం రణ్తగా
ఉనాన్వు.
393 నీవు దానియేలు యొకక్ సం రణ్తవైయునాన్వు. పర్వకత్లందరికీ నీవే
సం రణ్తవైయునాన్వు. సంఘశాఖల వయ్తాయ్సములలో, స ద్కయుయ్లు మరియు
పరిసయుయ్ల వలన, వారి దినపు ఇబబ్ందుల మధయ్, ఇంక నినున్ తమ
సం రణ్తగా తీసుకొనన్ పర్జలు ఉనాన్రు.
394 మరియు నేడు పర్భువా, కనికరము, పేమ కలిగిన సీత్, పురుషులు,
మరియు—మరియు పర్భువా, వారి హృదయములు, దేవుని ఎరుగుటలో
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ఒక నిజమైన అనుభవము కొరకు, మరియు ఒక—ఒక—ఒక సం రణ్తను

రిచ్న నిశచ్యత కొరకు సర్వించుచునన్వి. పర్భువా, ఇంతకముందు, పర్జలకు
తెలిసినదంతా, సంఘములో చేరుట మాతర్మేయైయుండవచుచ్ను. నేను
యధారథ్ంగా, పర్యతిన్ంచగా, మేము గర్హించాము, భినన్ంగా ఉండుటకు కాదు;
నీవు నా హృదయమును ఎరిగియునాన్వు; కానీ వారికిటుల్ చెపాప్ను, “మీరు
సంఘములో చేరలేరు. మీరు సతర్ములో చేరుతారు, ఆ మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్,
కాయ్థలికుక్, పెంతుకోసుత్ సతాలలో చేరుతారు. కానీ, మీరు సంఘములో, కీసుత్
యొకక్ మరమ్యుకత్మైన ఆ శరీరములోకి జనిమ్సాత్రు, మరియు ఆతమ్ యొకక్
వరములతో, చరయ్లో మరియు శకిత్లో ఆయన గొపప్ శరీరమును కదిలించుటకు
ఆయన శరీరములో మీరు అవయవములవుతారు.”
395 దేవా, ఈ ఉదయమున ఆ హసత్ములు పైకెతత్బడినపుప్డు, వాటి భావము
అదేయైయునన్ది. “ననున్ సాథ్పించుము, ఓ పర్భువా, ననున్ తీసుకొనుము,
ననున్ మలచుము, ననున్ తయారు చేయుము. కీసుత్కు ముడివేయబడిన,
ఒక సం రణ్తను నా జీవితంలో ఉంచుము, తదావ్రా నేను ఆ సం రణ్తను

రిచ్ తపప్ మరిదేనిని రిచ్ ఆలోచించకుందును.” పర్భువా, దానిని
అనుగర్హించండి. వారిని ఆశీరవ్దించండి. వాయ్ధి బాధలతో ఉనన్వారిని
సవ్సథ్పరచండి. నశించినవారిని రకిష్ంచండి.
396 ఇపుప్డు పర్భువా, పర్జలను బలిపీఠము వదద్కు పిలవడం ఒక వాడుక అని
మాకు తెలియును, కానీ అది మాకు ఒక సంపర్దాయంగా మారిపోయినది.
మరియు ఈ ఉదయం, ఆ—ఆ చినన్ పిలల్లు మరియు—మరియు అందరితో
బలిపీఠములు నిండిపోయాయి, కానీ, పర్భువా, ఏదో ఒక విధంగా మీరు వారితో
మాటాల్డియునాన్రు. వారు తమ చేతులు పైకెతిత్యునాన్రు. వారు—వారు, ఒక
నిరణ్యముగా, దానిని చేసియునాన్రు. వారు కోరుచునాన్రు. వారు—వారు—
వారు ఒక నిజమైన దానిని కోరుచునాన్రు. వారి పకష్ముగా నా పారథ్న నేను
అరిప్సుత్నాన్ను. పర్భువా, పర్తి ఒకక్రికి దానిని అనుగర్హించండి. మా పాపములను
కష్మించు , రోగములను సవ్సథ్పరచు , మాకు అవసరమైయునన్ విడుదలను
అనుగర్హించు మాతో ఉండండి.
397 మరియు, పర్భువా, అనిన్ంటి కంటే ఎకుక్వగా, ఈ దినమున మేము, ఆ
సం రణ్తకు, ఉతత్ర నకష్తర్మునకు, కలవ్రికి, కీసుత్నకు ముడివేయబడినామని
ఎనన్ మరువకుందుము గాక. మరియు పరిశుదాధ్తమ్ దేవుని యొకక్
వాకయ్ములను తీసుకొని మరియు రోగులను సవ్సథ్పరచుట దావ్రా, మాకు
దరశ్నములు పించుట దావ్రా, చనిపోయిన వారిని లేపుట దావ్రా, మరియు
ఆయన ఏమి వాగాద్నము చేసెనో వాటిని ఖచిచ్తంగా నెరవేరుచ్ట దావ్రా, వాటిని
మాకు అకష్రాలా పర్తయ్కష్పరచుచునాన్డు.
398 మరియు ఈ సంఘము, ఈ పర్జలు లేదా, ఈ ఉదయమున ఇకక్డ

డియునన్ కీసుత్ శరీరములోని భాగము, యేసు జీవించమని చెపిప్నటుల్గా
జీవించుదురు గాక. “మీరు లోకమునకు ఉపెప్యునాన్రు.” తమ ఇరుగు
పొరుగువారు దపిప్గొనునంతగా వారు ఉపుప్వలె మారెదరు గాక. ఉపుప్ దాహము
పుటిట్ంచును. మరియు ఉపుప్ అది ఇమిడినపుప్డు మాతర్మే రకిష్ంచగలదు.
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మరియు దేవా, ఈ పర్జలు డా, ఆతమ్ల-సంపాదకులుగా ఉండునటుల్, వీరికి
దీనిని దయచేయమని, నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను.
399 పర్భువా, ఈ దీన సేవకుడైన మా సంఘ కాపరి, సహోదరుడు నెవిల్ ను
దీవించండి. కీసుత్ శరీరములోని ఒక అవయవముగా అతడు గౌరవపర్దముగా,
తన కరత్వయ్ంలో నిలబడియునాన్డు, నీవు అతడికి చెపిప్న సమసత్మును
నెరవేరుచ్టకు తన శాయశకుత్లా పర్యతిన్ంచుచునాన్డు.
400 ఈ కటిక చీకటి సమయము గుండా నేను వెళుత్నన్పుప్డు, ఎంతో దయతో
నాతో నిలబడియునన్ ధరమ్కరత్లను ఆశీరవ్దించుము.
401 శర్మల సమయాలలో నాతో కలిసి పారిథ్ంచి మరియు నాతో నిలబడిన
సంఘముతో నీవు నిలబడుము. పర్భువా, నేను వారిని పేమించుచునాన్ను.
మరియు పర్భువా, వారు నీవైపు డాలని, నేను నా పారథ్నను అరిప్ంచుచునాన్ను.
ఒక సేవకుని యొకక్ మరత్ మైన ఈ మటిట్ని వారు డకుందురు గాక. వారు
సరవ్శకిత్మంతుడైన ఆయన వైపు సెదరుగాక. మరియు పర్భువా, మేము
పరిమితి గలవారమని మేము ఎరుగుదుము. మేము ఏమైనపప్టికినీ, మేము
ఇంకా మరుత్ లమే. అయితే ఆ వరత్మానికుడు కాదు గానీ, ఆ వరత్మానము.
పర్భువా, దానిని అనుగర్హించండి. దేవుని కుమారుడైన యేసుకీసుత్ వైపే మేము

పించుచునాన్ము. ఈ రోజు ఇకక్డునన్ పర్తి ఒకక్రికీ, చినన్ పిలల్లకు డా
ఆయన ఎంతో వాసత్వముగా యుండునటుల్, తదావ్రా ఈ సమాజమంతటికీ
ఆయన ఒక సం రణ్తగా మారునటుల్ అనుగర్హించండి. యేసు నామములో
అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.

నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను, నేను ఆయనను
పేమించుచునాన్ను

ఎందుకనగా ఆయనే మొదటిగా ననున్ పేమించెను
మరియు కలవ్రి వృకష్ముపై
నా రకష్ణను కొనెను.

402 ఇపుప్డు, మనము మరలా దానిని పాడుచుండగా, మీ ముందు, మీ
వెనుకవైపు, మీ పర్కక్న ఉనన్వారితో కరచాలనము చేయండి, ఇపుప్డు అంద
కరచాలనము చేయండి. కేవలం రుచ్ని యుండండి. సాధయ్మైతే పర్కక్కు తిరిగి
కరచాలనము చేయండి. శారా?

నేను…(…?…)
…కొనెను…?…

“సోమవారము రాతికి, మధయ్రాతి, పర్భురాతి భోజనము,” ఉంటుందని వారు
ఇపుప్డే పర్కటించారు.
403 ఇపుప్డు మనము మన చేతులను ఎతిత్ మరియు ఆయనకై పాడుదాము.
ఆయన మీ సం రణ్తైయునాన్డని (మీలో) ఎంత మందికి అనిపించుచునన్ది?
[సంఘము “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] వాకయ్ము, ఆయన
వాకయ్మైయునాన్డు. మీరు దానిని నముమ్చునాన్రా? [“ఆమేన్.”] ఆయన
వాకయ్మైయునాన్డు. మరియు ఆ వాకయ్ము యొకక్ వెలుగును, మీలో
జీవింపజేయుటకు, పరిశుదాధ్తమ్ ఆ వాకయ్మును మొలకెతిత్ంపజేసెను, అదే
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వాకయ్ము యొకక్ నిరాధ్రణయైయునన్ది. వాకయ్మును మీ హృదయములో
పెటుట్కొనండి. పరిశుదాధ్తమ్ను లోపలికి రానీయండి, మరియు ఆ వాకయ్ము
కదలాడుటను గమనించండి. విశవ్సించండి. దీనముగా ఉండండి. ఏదో
గొపప్వాడిగా ఉండాలని ఆశించకండి. దేవుడు మిమమ్లిన్ ఏదో ఒకటిగా
చేయుటకు, ఏమి కానివారిగా ఉండండి. శారా? మంచిది. ఇపుప్డే దానిని
చేయండి.
404 అంద ఆయనను పేమించుచునాన్రా? “ఆమేన్,” అని చెపప్ండి.
[సంఘము “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.]ఆమేన్ అనుమాటకు అరథ్ము
మీకు తెలుసా? “ఆలాగు జరుగునుగాక.” ఆమేన్. అది సరియే.
405 అందరము, “హలేల్ యా!” అని చెబుదాము. [సంఘము “హలేల్ యా!”
అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] దాని భావము మీకు తెలుసా? “మన దేవుని
సుత్తించండి.”
406 ఈ మధయ్కాలములో నేను జరమ్నీలో ఉనన్పుప్డు, ఆ దినమున, అకక్డ, దాదాపు
ముపెప్ లేక నలభై వేలమంది పర్జల యెదుట నేను నిలబడి, మరియు ఇటుల్
చెపాప్ను, “జరమ్ను పర్జలైన మీరు అరథ్ము చేసుకోలేకపోవడం ఒక వింతైన
కారయ్ముగా ఉనన్ది.” నేను చెపాప్ను, “ఈ రోజు నేను ఇకక్డికి వచుచ్చుండగా,
రోడుడ్ మీద ఒక కుకక్ ననున్ సి ఇంగీల్షులో మొరిగినది. అది నిజము.” నేను
చెపాప్ను, “దానికి అసలు ఎటువంటి ఇబబ్ంది లేదు. మరియు అకక్డ ఒక పకిష్
ఉనన్ది, మరియు అది నా కొరకు ఇంగీల్షులో పాడినది. నేను వీధిలోనుండి
వచుచ్చుండగా, ఒక తలిల్ తన బిడడ్ను ఎతుత్కొనియునన్ది, నేను అకక్డ వెనుకకు
వచిచ్నపుప్డు, మరియు,” నేను చెపాప్ను, “ఆ బిడడ్ ఇంగీల్షులో ఏడుచ్చునన్ది.
పర్జలారా మీతో ఉనన్ సమసయ్ ఏమిటి?” అది నిజము. ఓ, మీరు చు ట్

సినటల్యితే, ఆయన పర్తిచోటా ఉనాన్డు. ఆయన లేడా? నిశచ్యంగా, ఆయన
ఉనాన్డు.
407 ఇపుప్డు ముగించుటకు ఇకక్డికి రమమ్ని మనం సంఘకాపరిని
అడుగుచుండగా, మనము మన చేతులు ఎతిత్ మరియు మన కనున్లు సుకొని
మరియు పాడెదము.

మొదటిగా, మనము లేచి నిలబడదాము. పర్తీయొకక్ తమ సవ్ంత
పాదముల మీద, అంద నిలబడండి.
408 మీరు ఆయనను పేమించుచునాన్రా? ఇపుప్డు మరలా ఇటుల్ చెపప్ండి,
“ఆమేన్.” [సంఘము, “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.]
409 మరియు హలేల్ యా అనే పదము పర్తి భాషలో ఒకేరీతిగా ఉనన్దని
మీకు తెలుసు. ఆఫికాలో అనాగరికులు నివసించు అడవులకు వెళళ్ండి,
హలేల్ యా అనేది ఒకే పదము. హలేల్ యా, అనేది కైసత్వులకు ఒక
అభివాదనగా ఉండాలి. కాదా? హలేల్ యా, అను పదమునకు “మన దేవుని
సుత్తించండి,” అని అరథ్ము. మరియు ఆయన దానికి యోగుయ్డు, ఆయన
కాడా? ఆయన నిశచ్యంగా నా రకష్కుడు. ఆయన నాకు సం రణ్ముగా దేవుని
కుమారుడైన యేసుకీసేత్. ఖచిచ్తంగా ఆయన నాకు, “నినాన్, నేడు, మరియు
నిరంతర ఏకరీతిగా ఉనాన్డు.” ఆయన మీకు అలాగే ఉనాన్డా?
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నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను, నేను ఆయనను
పేమించుచునాన్ను

ఎందుకనగా ఆయనే మొదటిగా ననున్ పేమించెను
మరియు కొనెను…(సహోదరుడా, దేవుడు నినున్

దీవించునుగాక.) 
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