
దేవుడుసామానయ్తలోతనకుతాను
మరుగుచేసికొనిఅటుతరువాత,
ఆవిధముగనేతనకుతాను
బయలుపరచుకొనును

 సహోదరుడా, నెవిల్ . ధనయ్వాదములు నీకు. పర్భువు నినున్ దీవించును.
సేన్హితులారా, శుభోదయం, తిరిగి ఈ ఉదయం మందిరములో యుండి,

దానియొకక్ అందమైన నిరామ్ణము, ఈ దినాన ఆయన యింటిలో దేవుని బిడడ్లు
రుచ్నన్ విధమును చుట, నిజముగా నా జీవితములో ఒక గొపప్ సంఘటన

యని నేనెంచుకొనుచునాన్ను.
2 నినన్టిరోజు, నేను యికక్డకువచిచ్, భవనంయొకక్ పురేఖలు

చినపుడు, నేనెంతో ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. ఈ విధముగా అది యుండునని
కలలో డా నేను అనుకోలేదు. వారు కటట్డపు న నాలు గీచినపుడు
నేను ఆ న నాలు చినపుడు, మరియొక చినన్గది, పర్కక్న పెటట్బడి
యుండుట నేను శాను. అయితే, యిపుడది ఒక—ఒక అందమైన సథ్లముగా
నుండియుండుట నేను కనుగొనాన్ను. ఈ యొకక్ అందమైన సథ్లము కొరకు
సరవ్శకిత్మంతునికి మనము కృతజుఞ్లమైయుంటునాన్ము. మరియు మనము…
3 ఈ ఉదయం, నా భారయ్ మరియు నా బిడడ్లయొదద్నుండి, మీకు శుభములు
తీసికొనివసుత్నాన్ను. ఈ పర్తిషట్ కారయ్కర్మము కొరకు కీసుత్కు సమరప్ణచేసికొను
ఈ వారం కొరకు, ఈ సమయంలో వారుండవలెనని వారు ఎంతో ఆశించారు.
అయితే, బిడడ్లు పాఠశాలలో ఉనాన్రు. మరియు బయటకు వచుచ్ట కఠినమైన
కారయ్ము. ఇంటి నిమితత్ము వారు ఇంటిబెంగ పెటుట్కునాన్రు. అయితే మీ
నిమితత్మైన భావన మముమ్లను బలహీనపరచదు. మీరు ఆవిధంగానే ఉందురు.
సేన్హితులుండుట ఆలాగుంటుంది. పర్తిచోట నునన్ సేన్హితులను నేను—నేను
అభినందిసుత్నాన్ను. అయితే పాత సేన్హితులను రిచ్ ఒకటియుంటుంది. కొతత్
సేన్హితులను నీవు ఎంతమందిని సంపాదించుకొనన్ను, పాత సేన్హితులుతో
సరికాదు.
4 నేనెకెక్డెకక్డ తిరిగినను, యీ చోటు నాకు ఎలల్పుడు పవితర్మైనది. ఒక—
ఒక బురద గుంటగా తపప్, మరొకటిగా యిది లేనపుడు, షుమారు ముపప్య్ 
సంవతస్రాల కితం ఒక బురద గుంటలో యేసుకీసుత్కు ఈ చినన్ సథ్లమును
నేను పర్తిషిట్ంచియుంటిని. ఇదంతయు ఒక చెరువు. ఆ కారణంచేత, వీధి, అకక్డ
మలుపు తిరిగియునన్ది—దారి చుటుట్ తిరగవలసియున్ది. మరియు ఇకక్డునన్
యీ కొలను దాటుటకై ఇందులో తామరలు ఉండేవి. చెరువు తామరలు పెరిగేవి.



2 పలుకబడిన మాట

5 మరియు తామర—ఒక వింతైన పుషప్ము. అది బురదలో పుటిట్నను,
బురదలోనుండి అది నెటుట్కొని రావలసియునన్ది. అటుతరువాత నీటిలోనుండి
చితత్డిలోనుండి వచిచ్, తన సౌందరయ్మును పుటకై దానికదే పైకి వసుత్ంది.
6 మరియు ఈ ఉదయం, ఇకక్డ ఏమేమి జరిగినదో అదేనని నేను—
నేను అనుకుంటునాన్ను. అపప్టినుండి, చినన్ కొలనులోని తామర తనకు
తాను నెటుట్కొని వచిచ్నది. నీటిపై భాగానికి అది వచుచ్నపప్టికి, తనరెమమ్లను
విరజిమిమ్నది. చినన్ పుషప్దళాలు బయటకు వసత్వి; లోయలోని వళీళ్ పదామ్నిన్ అది
పర్తిబింబింపచేసుత్ంది. అది చిరకాలముండునుగాక! సం రణ్ముగా దేవునికి
సమరిప్ంచబడిన నిలయముగా అది ఉండునుగాక!
7 మందిరము 1933లో పర్తిషఠ్ చేయబడియునన్ది. అయితే, ఈ ఉదయం
ఆలోచనచే త్, పర్తేయ్కించి ఎవరైతే కీసుత్యెడల, తమపేమ భకిత్ గలిగ్, యిదంతా
సాధయ్పడుటకు కారణమౌతారో, అటిట్ వారి కొరకు, మరలా ఒక—ఒక చినన్
పర్తిషట్ కారయ్కర్మము, అది యొక మంచి—విషయంయౌతుంది. మరియు
ఈ ఆలయానిన్ కీసుత్కు పర్తిషట్చేయుటకు, మీ యొకక్ కానుకలు, తదితరమైన
మీరిచిచ్న వాటికై మీలో ఒకొక్కక్రికి నేను కృతజఞ్తలు చెలిల్ంప ఆశించుచునాన్ను.
8 మరియు ఎవరైతే వారి పరిచరయ్లను, యిందుకొరకు అంకితం చేసికునాన్రో
ఆలాటివారగు యికక్డ ఆలయంలోనునన్ మన మంచి సహోదరుల పకష్మున యీ
మాటలు మాటాల్డుటకు యిచిచ్న అవకాశమునకై సమాజమును నేనెంతగానో
శాల్ఘిసుత్నాన్ను మరియు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుకుంటునాన్ను. సహోదరుడు
బాంక్స్ ఉడ్ మన గౌరవపర్దమైన సహోదరుడు రాయ్ రాబరస్న్ సహోదరుడు
మనయొకక్ గౌరవ పర్దమైన సహోదరుడు, యింకా నిశావ్రధ్ముతోను,
ఏకమనసుస్గల అనేకులు యిది ఈలాగు కటట్బడుటకు నెలలు తరబడిగా అది
మంచిగా కటట్బడుటకు యికక్డునాన్రు.
9 మరియు నా జీవితకాలమంతా, నేనెలల్పుడు ఆశించునది ఈ వేదికను,
నేను చుటకు నేను లోపలకు వెళాళ్ను. నేనేది…యిషట్పడతానో సహోదరుడు
ఉడ్ కు తెలియును. అతడు దానిని కడతానని చెపప్నేలేదు. అయితే, అది
అతడు కటాట్డు.
10 మరియు నేను భవనమును మరియు అది ఏలాగు కటట్బడినదో, అదీ
గమనించాను, అది సరిగా ఉనన్ది. సరోవ్తక్షట్మైనదిగా ఉనన్ది. నా భావనలు
వయ్కత్ముచేయుటకు మాటలు లేవు. అది చేయటానికి మారాగ్లు లేవు, ఔనా!
అయితే దేవుడు అరధ్ంచేసికుంటాడు. మరియు మీరిచిచ్న కానుకలకు, మరియు
పర్భువుయొకక్ యింటిగా ఒక భవన పమున యీ సథ్లముండుటకు మీరు
చేసిన దానంతటి కొరకు మీరు పర్తిఫలము పొందుకొందురుగాక. నేను—నేనీ
విషయాలు చెపాప్లనుకుంటునాన్ను. ఇపుడు మరియు భవనము లోపల బయట
ఎంతో అందంగా ఉనన్ది…
11 నా యొకక్ బావమరిది నియర్ వెబర్ యిటుక పని చేశాడు. ఇపుడు
ఉనన్దానికంటె ఏదైనా శేషట్మైనది. ఏలాగు సాధయ్మా అని నేననుకొనుటలేదు.
సం రణ్మైన పని.



దేవుడు సామానయ్తలో తనకుతాను మరుగుచేసికొని అటుతరువాత, ఆవిధముగనే… 3
12 ఇకక్డునన్ మరో సహోదరుడు. నేను మనిషిని కలవలేదు. డలేదు. ధవ్ని
పదధ్తులు ఏరాప్టుచేశాడు. అయితే, యిటువంటి చదరమైన భవనంలో డా,
నేను…ధవ్ని తరంగాలలో ఏలాటి పర్తిధవ్నిలేదు. పలు పలు విధములుగా, ఆ
పైకపుప్లు అవియునన్వి. నేను, ఎకక్డ నిలబడినా ఫరవాలేదు, అది ఒకే విధముగా
యుంటుంది. శారా మరియు కటట్బడిన—పర్తియొకక్ గదిలో సీప్కర్స్ 
ఉనన్వి. నీవు ఏలాగు వినాలనుకుంటావో, అలాగది చేసికోవచుచ్. ఇవనిన్ చేసినది,
సరవ్శకిత్మంతుడైన దేవుని హసత్మని నేను నముమ్తునాన్ను. ఇపుడు ఐతే…
13 ముపప్య్ సంవతస్రముల నుండి మనము ఆయనను ఆరాధించుటకు
మనపర్భువు మనకు, ఎకుక్వగాఒక భవనానిన్ ఎంతో అనుగర్హించెను. మనం
బురద నేలమీద, రంపపు పొటుట్ వేసికొని బొగుగ్ పొయియ్లు పెటుట్కొని, యికక్డ

రొచ్ని పారంభించితిమి. మరియు కంటాకట్రైన సహోదరుడు ఉడ్ వారిలో
ఒకరు, సహోదరుడు రాబర్ సన్ నాతో చెపుప్చుండిరి. ఆ పాత బొగుగ్ పొయియ్ల
వలన, ఆ సథ్ంభములపైనునన్ యింటివాసములు కాలిపోయి (పొయియ్నిపుప్ల
వలన), బహుశా లోపల రెండు డు అడుగుల లోతు వరకు కాలిపోయెనని
చెపుప్చుండిరి. ఎందుకది కాలిపోలేదు? కేవలం దేవుడుమాతర్మే దానిని
కాపాడాడు. మరియు తరువాత కాలిపోయి, మందిరము యొకక్ బరువంతా
దానిమీద పడెను. ఎందుకు అది పడలేదు? కేవలం దేవుని హసత్మే. ఇపుడది
యినుముతో చుటట్బడి మిపై పెటట్బడినది. గటిట్గా నిరిమ్ంపబడినది.
14 ఇపుడు, దేవుని కృప దావ్రా లోపల సరిచేయడం మన విధియైయునన్ది.
దేవునికి ఎంతో కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుటకు…ఇది, మనము వచుచ్టకు,
ఇది కేవలం అందమైన భవనం మాతర్మే కాదు గానీ, ఎవరైతే లోపలకు
వసాత్రో, లోపలకు వచిచ్న పర్తియొకక్రిలో అందమైన యేసుకీసుత్యొకక్
గుణగణములను చెదరుగాక! సమరిప్ంచుకునన్ పర్జలకొరకు పర్భువు
సమరిప్త సథ్లముగా బహుశాయిది యుండునుగాక. ఎందుకనగా నిరామ్ణము
ఎంత అందంగాయునన్దని కాదు (మేము దానిని నిజంగా శాల్ఘిసుత్నాన్ము.
ఆలయము యొకక్ అందము పర్జలయొకక్ పర్వరత్నయైయునన్ది. అందం,
ఎలల్పుడు దేవునియొకక్ గృహమైయునన్ది.
15 ఇపుప్డు అసలైన లరాయిని పెటుట్నటువంటి పర్తిషఠ్ కారయ్కర్మములో,
ఒక ఘనమైన దరశ్నం వచెచ్ను. నేను దానిని పర్తిషిఠ్ంచిన ఉదయం అది

లరాయిపైన వాయబడియుండెను.
16 మరియు కొదిద్ నిముషాల కితము, ఎందుకు నేను చాలా ఆలసయ్ంగా
వచాచ్నా యని బహుశా మీరు ఆశచ్రయ్పడియుండవచుచ్, నా పర్ధమ కరత్వయ్ం,

తన ఆలయంలోకి నేను వచుచ్ , కారాయ్లయములో నిలబడిన ఒక యౌవన
పురుషునికి, సీత్కి నేను వివాహము చేశాను. ఆ దినము యొకక్ ఉతస్వమునకు
సంసిదధ్పడిన పెండిల్కుమారెత్ను తెచుచ్టకు, నేను నమమ్కమైన కీసుత్ సేవకునిగా
యుండుటకు, బహుశా అది యొక పోలిక కాబోలు.
17 మరియు ఇపుడు మనం పారంభములో చేసినటుల్ చేదాద్ం. ఆలయము యొకక్
మొదటి పర్తిషట్ను మనము మొదలుబెటిట్నపుడు, లరాతిని వేసినపుడు, నేను
కేవలం యౌవనసుత్డను. బహుశా ఇరవై-యొకటి, ఇరవై-రెండు సంవతస్రాల
వయసుక్డను, అది నేను వివాహము చేసికొనకముందు. దేవునిలో…దేవుడు,



4 పలుకబడిన మాట

ఆరాధన చేయబడుట కొరకు. శారా! మరియు ఆయన పర్జలతో దేవుడు
ఆరాధింపబడుటకు సరియైన కర్మముగల సథ్లము డవలెననునది ఎలల్పుడు
నా ఆశ, మనమది ఒక విధంగానే చేయగలము. అందమైన భవనం దావ్రా కాదు,
గానీ సమరప్ణ జీవితము బటిట్యే అది చేయగలము.
18 మరియు మనం పర్తిషఠ్చేయకముందు, ఒక పర్తిషఠ్ పారధ్న కొంతలేఖనాలు
చదువుదాం. తిరిగి దేవునికి ఆలయానిన్ పర్తిషఠ్చేదాద్ం. నాకు…ఆ తరువాత
రానునన్ నాయొకక్ వరత్మానము కటుట్బడికై సువారత్ మీద నాయొదద్ ఒక
వరత్మానమునన్ది.
19 మరియు, రాతికి నేను, పర్కటన 5వ అధాయ్యానిన్ తీసికొనగోరుచునాన్ను.
అది ఏడు సంఘకాలముల నుండి—ఏడు ముదర్లలోకి పోయి కలయుచునన్ది.
నేను…అది తరువాత మనకు…
20 సోమవారం రాతి, తెలల్ని గురర్ం మీద సవారిచేయువాడు, మంగళవారం
రాతి…నలల్ని గురర్ం మీద సవారి చేయువాడు అలాగు ఆలాగు నాలుగు గురర్ంలపై
సవారి చేయువారు. తరువాత ఆరవ ముదర్ విపప్బడుట.
21 మరియు ఆ తరువాత ఆదివారం ఉదయం తరువాత ఆదివారం ఉదయం
పర్భువు చితత్మైతే…మనం తరువాత దాద్ం. తరువాత అది పర్కటన చేదాద్ం.
బహుశా, తరువాత ఆదివారం ఉదయం, భవనంలో రోగులకై పారధ్నా టము
ఉంటుంది.
22 మరియు తరువాత ఆదివారం రాతి ముగింపుతో…ఏడవ ముదర్ విపప్టానికి
పర్భువు మనకు సహాయము చేయునుగాక! అది అకక్డ చినన్ వచనము. అది
యిది చెపుత్ంది. “పరలోకములో అరగంట సేపు నిశశ్బధ్ముగా యుండెను”. ఆ
నిశశ్బధ్ం దావ్రా.
23 ఇపుడు ఈ ముదర్ల యొకక్ అరధ్మేదో నాకు తెలియదు. బహుశా ఈ ఉదయం
మీలో కొందరివలె ఎరుగని సిథ్తిలో నేనునాన్ను. మనము మనుషుయ్లదావ్రా
పర్వేశపెటట్బడిన మతగురువుల సంబంధమైన భావాలు మనము కలిగ్యునాన్ము.
అయితే అది దానిని తాకలేదు. మీరు గమనించినటల్యితే, అది పేరేపణ దావ్రానే
రావలసియునన్ది. అది, దేవుడే, ఆయనేయై యుండవలసియునన్ది. అది
చేయగలవాడు, ఆయన ఒకక్డే, ఆయన గొరెపిలల్.

ఈ రాతి ఆ విమోచనా గర్ంధమును రిచ్.
24 ఇపుడు ఇందులో, రోగుల కొరకు పారధ్నా టమును, మొదలైనవి,
నేను పర్కటించకపోవుటకు కారణమేదనగా, నేను…కొందరు సేన్హితులతో
యుంటునాన్ను. సమయము యొకక్ పర్తి నిముషమును చదువుటకు,
పారిధ్ంచుటకు నేను వినియోగించు చునాన్ను. మరియు నేను విడచి, పశిచ్మానికి
వెళళ్కముందు ఆ ఏడుగురు తలు ఎగిరివచుచ్ట, ఆ దరశ్నము మీకు తెలుసా?
కనుక, కొదిద్సేపైన తరువాత మీరు అరధ్ంచేసికుంటారు.
25 కాబటిట్, యిపుడు భవనంలో అది పర్తిషిఠ్ంచబడితే, లేక దేవుని
ఆరాధించుటకు, కొదిద్ నిముషాలలో పర్తిషిఠ్ంచబడబోతునన్టల్యితే, దానిని
ఆ విధముగా నుంచవలసిన వారమై యుంటునాన్ము. మనము ఎనన్డును
భవనంలో కొన డదు. లేక అమమ్ డదు. ఇకక్డునన్ యీ ఆడిటోరియంలో



దేవుడు సామానయ్తలో తనకుతాను మరుగుచేసికొని అటుతరువాత, ఆవిధముగనే… 5
ఏలాటి వావ్పారము చేయ డదు. అది యికక్డ జరుగ డదు. సేవకులు
లోపలకు వచిచ్ పుసత్కాలు మొదలగునవి, అముమ్టకు అనుమతి యివవ్ డదు.
అదేదైననపప్టికి, అది చేయుటకు వేరే సథ్లాలునన్వి. ఎందుకనగా మనము—
మనము పర్భువుయొకక్ యింటిలో అమమ్ డదు, కొన డదు. అది—
ఆరాధన సథ్లముగా ఉండవలసియునన్ది. ఆ ఉదేధ్శయ్మునకై అది పరిశుదధ్మైనది,
సమరిప్ంచబడియున్ది. ఔనా! ఆయన మనకు మంచి సథ్లానిన్ అనుగర్హించాడు.
దానిని ఆయనకు పర్తిషట్చేదాద్ం. దానితో పాటు మనలను ఆయనకు సమరప్ణ
చేసికుందాం.
26 మరియు ఇపుడిది వినుటకు అభయ్ంతరగా యుండవచుచ్. అయితే,
ఇది దరిశ్ంచు సథ్లముకాదు. ఇది ఆరాధనా సథ్లము. ఇకక్డ ఒకరు
ఒకరు ఆరాధనచేయుటతపప్, లోపల గుసగుసలాడుట చేయ డదు.
అది ఖచిచ్తంగా అతయ్వసరమైతేతపప్. శారా? మనం గుంపులుగా

డుకొన డదు. మనం భవనంలో పరుగులు తీయ డదు. మన
పిలల్లు పరుగులెతుత్టకు అనుమతించ డదు. కనుక యిది త్, యిది
చేయుటను ఎంతోసేపని భావించక, మనం జాగర్తత్ తీసికొనుటకై యిది
మనం కటిట్యునాన్ము. ఇపుడు మనమిది యికక్డ యుంచియునాన్ము.
అనేకులుకొతత్వారునాన్రు. సరవ్శకిత్మంతుని యొకక్ పరిచరయ్ కొరకై భవనము
పర్తిషట్చేయబడుబోవుచున్దని మందిరములోని వారికి తెలుసు. కాబటిట్, మనలను
మనము పర్తిషట్చేసికుం పరిశుదధ్ సథ్లములో మనము పర్వేశించునపుడు,
ఒకరికొకరము నిశశ్బధ్ంగాయుండి దేవుని ఆరాధన చేదాద్మని జఞ్పిత్ంచుకుందాం.
27 మనలను ఒకరినొకరం సందరిశ్ంచవలయునంటె ఆ విధముగా
సందరిశ్ంచుటకు సథ్లాలు యునన్వి. అయితే, చుటుట్ తిరుగవదుద్. తదావ్రా
మీరు తలంచునవే మీరు వినలేరు. ఒకరు లోపలకు వసేత్ వారేమి చేయాలో
వారికి తెలియదు. ఎంతో శబధ్ము. అది కేవలం మానవతవ్ం. ననెన్ంతగానో
గాయపరచునంతగా దానిని నేను ఆలయాలలో శాను. ఎందుచేతననగా
పర్భువు యొకక్ పరిశుదధ్ సథ్లములోకి, మనం ఒకరినొకరం కలసికొనుటకు
రాలేదు. దేవుని ఆరాధన చేయుటకు మనం యికక్డకు వచాచ్ము. తరువాత
మన గృహాలకు వెళాత్ము. ఈ పరిశుదధ్ సథ్లము ఆరాధన చేయుటకు
పర్తిషిట్ంచబడుచునన్ది. ఇపుప్డైతే…బయట నిలబడు. అది నీకెంతగా మంచిగా,
పరిశుదధ్ంగా యునన్ంతవరకు నీవు కోరిందలాల్ మాటాల్డు. ఒకరి యింటికి ఒకరు
వెళుళ్. ఒకరి సథ్లానిన్ ఒకరు సందరిశ్ంచు. అయితే, ఆ దావ్రానిన్ పర్వేశించునపుడు,
నిశశ్బధ్ంగా యుండుడి.
28 మీరు ఆయనతో మాటాల్డుటకు మీరు యికక్డకు వచాచ్రు. ఔనా!
ఆయన తిరిగి మీతో మాటాల్డ నీయుయ్డి. ఇబబ్ంది ఏదంటె, మనం ఎకక్వసేపు
మాటాల్డుతాము. తగినంతగా వినం. అటుతరువాత, మనం యికక్డకు లోపలకు
వచిచ్న తరువాత, ఆయనకొరకు వేచియుందాం.
29 ఇపుడు, పాతమందిరములో, మేజర్ ఉల్ రిచ్ సంగీతం వాయించినపుడు
ఉనన్వారిలో, అకక్డ పర్తిషట్ దినమున నునన్వారిలో, ఈ ఉదయం ఒకరు డా
లేరు. సథ్లానిన్ పర్తిషిట్ంచుటకై యికక్డ డు సిలువల వెనకాల నేను
నిలబడాడ్ను. నేను ఎవవ్రిని అనుమతించను…దావ్రము నొదద్ దావ్రపాలకులు
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నిలబడియునాన్రు. ఎవవ్ మాటాల్డకుండ చుటకు, మీరు, బయట
మాటాల్డుకొండి. లోపలకు రండి, మీరు వేదికయొదద్కు నెమమ్దిగా వచిచ్ నిశశ్బధ్ంగా
పారిధ్ంచుకోవాలనుకుంటె రండి మీరు తిరిగి మీ సథ్లాలోకి వెళిళ్పోయి, బైబిల్ 
తెరవండి. మీ పొరుగువారు ఏం చేసినను, అది అతనికి సంబంధించినది.
నీవేమి చెపప్నవసంలేదు. నీవు అతనితో మాటాల్డవలెననుకుంటె “బయట అతనిన్

సాత్ను” అని చెపుప్ పర్భువును ఆరాధన చేయటకు నేనికక్డ ఉనాన్ను “అని
చెపుప్” ఆయన వాకాయ్నిన్ చదువు (లేక) నిశశ్బధ్ంగా రొచ్.
30 మరియు అటు తరువాత సంగీతం. సహోదరి, గెరీట్, ఆమె యికక్డ
యీ ఉదయం ఉనన్దో లేదో తెలియదు. సహోదరి, గిబ్స్ , పాత పియానొ,
నీకు జాఞ్పకమునన్ంతవరకు యీ లలో వెనుక రొచ్ని యునాన్రని
అనుకుంటాను. మరియు “నా రకష్కుడు ఎకక్డైతే చనిపోయెనో, అకక్డ
సిలువనొదద్” అను నిజమైన మాధురయ్మైన, మెలల్ని సంగీతమును, మరియు—
మరియు పరిచరయ్ సమయం వచుచ్వరకు మరియు ఆమె నెమమ్దిగా
వాయించును. పాటల నాయకుడు లేచి నిలబడి, సభకు సంబంధించిన రెండు
పాటలను నడిపించెను. మరియు అటు తరువాత, ఏదైన పర్తేయ్క గానము
ఉనన్టల్యితే, వారది పాడుతారు. అయితే గుంపుగాకాదు. తరువాత సంగీతం
కొనసాగుతునేయుంటుంది. తరువాత, నేనది విని, అది నేను బయటకు వచుచ్
సమయమని నేను తెలిసికుంటాను.
31 ఎపుప్డైతే పారిధ్ంచుచునన్ పర్జల స హము నొదద్కు ఒక సేవకుడు, ఆతమ్
అభిషేకముతో నడుచుకుంటు వచుచ్నపుడు, పరలోకమునుండి మీరు వినుటకు
బదుధ్లైయునాన్రు. అదంతే, దానిని అభయ్ంతరపరచుటకు వేరే మారగ్ములేదు.
అయితే, మీరు—మీరు…గందరగోళంలోకి మీరు—మీరు వెళిళ్పోతారు. ఆతమ్
దుఃఖపడతాడు. అది మనకు వదుద్ వదుద్ ఇకక్డకు మనము ఆరాధన చేయుటకు
వచాచ్ము. మనకు మంచి గృహాలునన్వి. ఒకక్ నిముషంలో నేనందును రిచ్
మాటాల్డబోతునాన్ను. మన యిండల్లో, మన సేన్హితులను దరిశ్ంచి వారిని
తీసికొని వెళాత్ము. ఇది పర్భువుయొకక్ గృహము.
32 ఇపుడు చినన్ బిడడ్లునాన్రు. పసిబిడడ్లునాన్రు. ఏలాటి వయ్తాయ్సము వారికి
తెలియదు. వారికి కావలసినది వారు పొందుకునే యొకేయొక మారగ్ము
దానికొరకు ఏడుచ్ట. మరియు కొనిన్సారుల్, అది (తాగే నీటికొరకు; కొనిన్సారుల్
వారియెడల శర్దధ్ పుట కొరకు మరియు, మనము పర్భువు కృపనుబటిట్, ఒక
గదిని పర్తిషిట్ంచాము. అది పటిట్లో “అరుపుల గది” అని యునన్ది. అయితే, అది
నేరుగా, నాకు ఎదురుగనే ఉనన్ది. మరియొక పదములో అది “తలుల్లు తమ
పిలల్లను తీసికొనివెళుళ్నది”. అది
33 ఇపుడు అది యిబబ్ందిగా యుండదు. బహుశా, అది నాకు, యికక్డ
వేదికనొదద్, అంతరాయం కలిగ్ంచదు, అభిషేకముతోనునన్ందున, బహుశా నేనది
గమనించలేను డా. అయితే, మరికొందరు దగగ్ఱగా రుచ్నాన్రు. అది వారికి
అంతరాయం కలిసుత్ంది. ఔనా! పరిచరయ్ వింటానికి వారు వసాత్రు. కాబటిట్ అలాగే
తలిల్ డా, మీ చినన్బిడడ్ లగ్టం పారంభించగనే మీరు దానికేమి చేయలేరు.
అదియొక…మీరు దానిని తీసుకరావలసియునన్ది. ఒక నిజమైన తలిల్, తన బిడడ్ను
ఆలయానికి తీసిక రాగోరును. అది, నీవు తపప్క చేయవలసియునన్ది.
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34 మరియు భవనము యొకక్ పర్తి లను మీరు డగలందులకు,
సభామందిరమునంత చుటకు, అకక్డొక గది మనకునన్ది. అకక్డొక
సీప్కర్ ఉనన్ది. మీరు కోరినటుల్ మీరు దాని ధవ్నిని సావ్ధీనపరచుకొన
గలరు. చివరన ఒక—ఒక చినన్ అలంకరణ గది మరియు నీళళ్ బేసిన్
యునన్ది. తలిల్ సదుపాయముకొరకు ఖచిఛ్తంగా పర్తీది ఉనన్ది. కురీచ్లు
మొదలైనవాటిలో ఉనన్వి. నీవు రొచ్నవచుచ్ను. బిడడ్ను మారుచ్కొన వచుచ్ను.
మారుచ్కోవాలనుకుంటె, అకక్డ రొచ్ంటానికి అనీన్ ఉనన్వి. అంతా ఏరాప్టు
చేయబడి యునన్వి.
35 మరియు అటు తరువాత, చాలాసారుల్, యౌవన వయసుక్లు మరియు
కొనిన్సారుల్ పెదద్వారు, తెలుసా? ఆలయంలో యౌవనసుత్లు…కాగితపు నోటుస్లు
కతిత్రించుకుంటు, అందించుకుంటుయుంటారు. అంతకంటె మంచిది మీరు
ఎరిగినవారు. ఔనా! అంతకంటె శేషట్మైనది మీరు తెలిసికొనవలసియునన్ది.

శారా? మీరు ఇకక్డకు రా డదు…ఒక దినాన నిజమైన పురుషుడవు
నీవు కావలయునంటె, మరియు దేవుని రాజయ్ముకొరకై కుటుంబానిన్
పెంచవలయునంటె, అలాగైతే ఆరంభంనుండి దానిని పారంభించు.
గమనిసుత్నాన్వా మరియు—మరియు మంచి కారయ్ంచేయి, మంచిదిచేయ్ 
మరియు ఇపుడు ఒకవేళ
36 ఇపుడు, దావ్రపాలకులు భవనములయొకక్ లలోల్, మొదలగుచోటల్
నిలబడియునాన్నంటారు. ఏదైన సంభవిసేత్, వారి కరత్వయ్ము కొరకు వారు—
నిరణ్యించబడాడ్రు. ధరమ్కరత్లు యికక్డ ముందు రుచ్నాన్రు. ఎవరైనా
అమరాయ్దగా పర్వరిత్సేత్ వయ్కిత్ నెమమ్దిగా యుండమని చెపుప్టకు వారు ఆజఞ్ను
పొందియునాన్రు.
37 తరువాత, ఒకవేళ ఆ మరాయ్ద వారికి లేకపోతే, సథ్లానిన్ యింకొకరు
పుచుచ్కొనుట మంచిది. ఉదేధ్శయ్ముకొరకు వచిచ్నవారు ఒకరునాన్రు కనుక.
అందుకొరకు మనము యికక్డునాన్ము. అనగా పర్భువు వాకయ్ము వినుటకొరకు
మరియు, పర్తియొకక్రు అది వినాలనికోరుతారు. ఎంత నిశశ్బధ్ంగా వినాలో అంత
నిశశ్బధ్ంగా, వారు ఉనన్ంత నిశశ్బధ్ంగా. అనగా గుంపుగా సంభాషించుట కాదు,
అలాగు చేసికొనిపోవుటకాదు.
38 ఒకరు పర్భువును ఆరాధిసుత్నాన్రు అది అనుకునన్టేల్, అది ఆలాగు
యుండవలసియునన్ది. అందుకే, నీవు యికక్డునన్ది. పర్భువును ఆరాధన
చేయుటకొరకు వెంటనే దేవుని సుత్తించుటకు నీవు భావన కలిగ్యుంటావా,
కేకలు పెటుట్టకు ముందుకు సాగు. ఔను, ఎందుకనగా అందుకొరకే
నీవు యికక్డ ఉనన్ది. అయితే, నీ సవ్ంత విధమున ఆరాధించుటకు
పర్భువును ఆరాధించుటకు. అయితే, నీవు మాటాల్డుచునన్పుడు, పుసత్కం
చీటివాసుకుంటునన్పుడు ఒకరు పర్భువును ఆరాధిసుత్నాన్రు. పర్భువును ఆరాధన
చేయుటనుండి, నీవు ఒకరిని ఆటంకపరచుచునాన్వు. శారా కాబటిట్, అది
తపప్ని మనం భావిసుత్నాన్ము. మన యొకక్ సభలో మన ఆలయములో
దానిని మనం ఒక చటట్ముగా చేయగోరుచునాన్ము. అనగాఈ భవనం కొరకై,
ఈ ఆలయం దేవుని రాజయ్ముకొరకును, వాకయ్ము పర్కటించుట కొరకును
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పర్తిషట్ చేయబడబోవుచునన్ది. పారిధ్ంచుడి! ఆరాధించుడి. ఆ కారణము కొరకే
మీరికక్డకు రావలసియున్ది. ఆరాధించుటకు తరువాత.
39 మరియు యింకొక విషయం: టము ముగించబడిన తరువాత,
సహజంగా ఆలయంలోని పర్జలు…ఇకక్డ ఆలాగని నేను—నేను
అనుకొనుటలేదు. ఎందుకనగా…నేనెపుప్డు వెళిళ్పోతాను. ఔను, ఎందుకనగా
నేను వెళాత్ను.
40 సహజంగా, ఇతర టములో పర్సంగించినపుడు డా, అభిషేకము
వచుచ్నపుడు, దరశ్నములు కలుగ్నపుడు, నేను అలసిపోయి గదిలోనికి
వెళిళ్పోయెదను. ఒకవేళ, బిలీల్ లేక అకక్డ మరికొందరు, కొంచెం నాకు విశాంతి
కొరకు, అందులో నుండి నేను వచుచ్వరకు యింటిలోకి తీసికొని వెళాత్రు.
ఎందుకనగా అది ఎంతో బాధాకరమైయుంటుంది.
41 మరియు పరిశుదధ్ సథ్లమందంతట పిలల్లు పరుగులు తీయుట, మరియు—
మరియు పెదద్లు గదిలో నిలబడి ఒకరితో ఒకరు అరుపులు అరచుట సంఘాలోల్
నేను శాను. ఆ రాతివచుచ్ టమును లేక ఏ సమయములోనైనా

టమునైనా పాడుచేయు మంచి విధానమౌతుంది. ఔను.
42 టము ముగిసిన వెంటనే, సభాసథ్లమును విడుచివెళళ్డం. మీరు
ఆరాధనలో ఉండియుంటిరి. తరువాత, బయటకు వెళిళ్పోయి ఒకరితో
ఒకరు మాటాల్డుకొండి. మీరేమి చేయాలనుకుంటె అది చేయండి.
మీకేమైనయునన్టల్యితే, మీరు ఒకరితో మాటాల్డుకొనాలంటె, వారిని—వారిని

డాలనుకుంటె, వారితో వెళళ్ండి. లేక వారియింటికి వెళళ్ండి. లేక ఏదైన,
అయితే సభాసథ్లములో చేయవదుద్. దీనిని దేవునికి పర్తిషట్చేదాద్ం. ఔను. ఇది
ఆయనను కలసికొను సథ్లము. ఆయనను మనము కలుసాత్ము. ఔను. మరియు
బహుశా, చటట్ము పరిశుదధ్ సథ్లములో నుండి బయలు వెళుళ్ను. అది మన
పరలోకపు తండిని సంతోషపరచునని నేను—నేను నముమ్తునాన్ను.
43 మరియు మీరు వచుచ్నపుడు, మీ మదయ్ వరములు అగుపడుట మీరు
కనుగొనగలరు…అది యికక్డ…యుండవని నేను నముమ్తునాన్ను. అయితే
పర్జలకు కొతత్ ఆలయం ఉనన్టల్యితే, మొదటి విషయం ఏంటో తెలుసా?
సమాజం గంజివలె బిగుసుకుపోతారు. ఆలాగు నీవెనన్డు ఉండ డదు.
ఇది ఆరాధన సథ్లము. ఇది పర్భువు యొకక్ గృహమైయునన్ది. మరియు ఆతమ్
సంబంధమైన వరములు మీ మధయ్కు వచుచ్ట ఆరంభమైతే…
44 నేను వెళిళ్న తరువాత, దేశములోని వివిధ సథ్లములలో నుండి పర్జలు
యికక్డకు వచిచ్ యిది వారి గృహముగా చేసికుంటారు. నేను కృతజుఞ్డనై దేవునికి
వందనాలు చెలిల్ంచుకుంటునాన్ను. అది నముమ్చునాన్ను…
45 నేను పర్తిషిట్ంచి, ఒక యౌవనసుత్నిగా ఆ లరాతిని అకక్డ ఆ ఉదయం
వేసినపుడు – యేసుకీసుత్ రాకడను చుటకు దానియొకక్ నిలకడకై
పారిధ్ంచితిని. మరియు నేను ఆలాగు చేసి వేల డాలరుల్ అపుప్చేసి…యింత
సంఖయ్గల సమాజములో యింత కానుక మీరు తీసితిరి. ముపప్య్ లేక నలభై
సెంటుల్. మరియు మన? కరారు కరత్వయ్ం, నెలకు ట ఏభై, రెండు వందల
డాలరుల్. నేనది ఏలాగు చేయగలను? మరియు నేను పనిచేసుత్నాన్నని, నాకు



దేవుడు సామానయ్తలో తనకుతాను మరుగుచేసికొని అటుతరువాత, ఆవిధముగనే… 9
తెలుసు. నేనది చెలిల్ంచవలయునని నేనెరిగియుంటిని. నేను…పదిహేడు
సంవతస్రాల కాపరతవ్ములో ఒకక్ సెంటు డా తీసికొనకుండ నాకు
కలిగినదంతా (నేను నా జీవన వయ్యమునకు తపప్ దేవుని రాజయ్ము కొరకు వెనుక
పెటెట్లో వేసెడివాడను.
46 మరియు ఒకక్ సంవతస్రంలోగా యిది, వాహనాలు బాగుచేయు సథ్లముగా
మారుతుందని పర్జలు పర్వచించి చెపాప్రు. ఒకసారి, ఒక మోసకరమైన నాయ్యసభ
వివాదము దావ్రా సాతాను దీనిని తీసికొన పర్యతన్ం చేసినది. ఒక మనుషుయ్డు,
తాను, అందులో పనిచేసుత్నన్పుడు తన పాదములో దెబబ్ తగిలినదని, చెపిప్,
మందిరం తీసికొన పర్యతిన్ంచ ఆశించి దావా వేశాడు. మరియు…విధి
నిరవ్హణకై, వారములు నేను నిలబడాడ్ను అయితే, ఈ అపారాధ్లు, ముందు
పలుకులు యింకా వారు చెపిప్నవి ఏమైనపప్టికి, ఈ దినాన అది యొక అందమైన
సభాసథ్లముగాను, సంయుకత్ రాషట్ములలో ఒక అందమైన ఆలయముగాను
ఉనన్ది, అది నిజం.
47 ఇకక్డనుండే, జీవముగల దేవుని వాకయ్ము పర్పంచమంతటికి
వెళిళ్పోయినది. శారా! పర్పంచమంతటకు, విరామము లేకుండ ఆకాశము
కిందనునన్ పర్తిదేశమునకు నేనెరిగినంత వరకు పర్పంచమును చుటిట్

గోళమునకు వెళిళ్పోయినది. ఇందుకొరకు మనం ధనయ్వాదాలు
చెలిల్ంచుకుంటునాన్ము. ఇందుకొరకు మనము కృతజుఞ్లమై యుంటునాన్ము.
48 మరియు, మనమిపుడు నివాసముండుటకు ఒక సథ్లము, మన తలలకింద
ఒక కపుప్, రుచ్ండుటకు పరిశుభర్మైన, అందమైన ఆలయము ఉనన్ది.
విధికొరకు మనలను తనముగా పర్తిషిట్ంచుకొని మరియు కీసుత్కు
అరప్ణచేసికుందాం.
49 మరియు సహోదరుడు నెవిల్ , మన ఉనన్తమైన సహోదరుడు, నిజమైన
కాపరి, జీవముగల దేవునియొకక్ సేవకుడు. ఆ మనుషుయ్డు తాను ఎరిగినంత
వరత్మానముతో, తాను అది పటుట్కొనియునాన్డు. ఔనది నిజం. అతడు సాధు
సవ్భావముగల వయ్కిత్. అతడు కొదిద్గా భయసుత్డు…లేక భయమనికాదు. నా
అరధ్ం అదికాదు. అయితే, అతడు ఎంతో సాధువు. అతడు గటిట్గా మాటాల్డడు.
మీకు తెలుసా. “ రొచ్ లేక, నిశశ్బధ్ంగా ఉండుడి” అని తీవర్ంగా, కరుకుగా
పలుకుట—మాటాల్డడు. అది నేను—నేను గమనించాను. దాని వెనుక టేపులోల్
నేను వినాన్ను.
50 అయితే నే ఆలాగు చేయుట జరిగినది. కాబటిట్, నా—నా…మాటలు
మీరు జాఞ్పక ముంచుకోవాలని నేను—నేను కోరుచునాన్ను. ఇదంతా టేపు
చేయబడుచునన్ది. ఔనా! పర్తీది టేపు చేయబడుతునన్ది. మరియు దయచేసి,
పర్తియొకక్ పరిచారకుడు తన విధి నిరవ్హణలో యుండవలసియునన్ది. ఆ
విధిని పవితర్ంగా కాపాడుటకు, దేవుని యొదద్నుండి నీవు ఆజఞ్ను పొందావని
జాఞ్పకముంచుకో శారా! ధరమ్కరత్ ఆలాగే. కాపరి తెచుచ్ను…
51 అది చెపుప్ట కాపరియొకక్ సాథ్నముకాదు. అది ధరమ్కరత్లయొకక్…లేక
నాయొకక్ భావము పరిచారకులయొకక్ సాథ్నం. ఎందుకనగా వారు సంఘము
యొకక్ రకష్కభటులు అనగా, యౌవన జంట బయటకు వచిచ్, బయటవచిచ్,
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హారన్ మోగిసేత్ వారు సహజంగా చేసాత్రు తెలుసా?, టములలో, అలాటిది
చేసాత్రు. బయటకు వెళాత్రు. తలిల్ తమ తురుని యికక్డకు పంపినపుడు,
ఆమె ఒక తుంటరి పిలల్ వానితో కారులో వెళిళ్పోతుంది. ఆమె తలిల్, ఆమె
ఆలయంలో ఉనన్దని అనుకుంటుంది. ఆలాగు. దానిని సంఘపరిచారకుడు,

డవలసియుంటుంది. “నీవు యికక్డకు లోపలకు వచిచ్ రుచ్ంటావా?
లేదా, నేను నినున్ నా కారులో తీసుకొనివెళిళ్, నీ తెలిల్యొదద్కు నీ యింటికి
తీసికొనివెళాత్ను”. శారా, నీవు, నీవు తపప్క అది చేయవలసియునన్ది.
52 జఞ్పిత్ంచుకో, డండి, పేమ ఎలల్పుడు సరిదిదుద్ను. నిజమైన పేమ దిదుద్బాటు
చేయును. కావున దిదుద్బాటుకు నీవు నిలబడవలసియునన్ది. తలుల్లు! మీ పిలల్లకు
సథ్లమునన్దని మీరు గురెత్రుగుడి. యౌవన బిడడ్లైన మీరు, భవనంలో పరుగులు
తీయుటకంటె వయ్తాయ్సమైనది ఔనా! పెదద్లైన మీరు మాటాల్డు , భవనంలో మీ
సంభాషణ కొనసాగించుట చేయవదుద్. శారా అలా చేయవదుద్. అది దేవుని
సంతోషపరచుటకాదు సుమా.
53 యేసు చెపిప్యునాన్డు. “నా యిలుల్ ఆరాధనా సథ్లముగా, యిలుల్గా
చేయబడియుండెనని” వాయబడియునన్ది అని. అనిన్ దేశములదావ్రా
పారధ్నా యిలుల్గా ఏలా పిలువబడుతుంది? వారు కొనుచు, అముమ్తునాన్రు.
ఆయన తాళళ్ను పేనాడు. భవనంలోనుండి పర్జలు బయటకు పరుగులు
తీసివెళిళ్పోయారు. మరియు ఇకక్డునన్ యీ పరిశుదధ్ సథ్లములో జరుగుటకు
మనం అంగీకరించవదుద్, కాబటిట్, మనయొకక్ జీవితాలు, మన ఆలయం, మన
పరిచరయ్, మనం కలిగ్యునన్ సమసత్ము దేవుని రాజయ్మునకు అరప్ణచేదాద్ం.
54 ఇపుడు, పర్తిషట్ పారధ్నకు ముందు కొనిన్ లేఖనములు నేను
చదవాలనుకుంటునాన్ను. తరువాత—తరువాత అది పున: పర్తిషట్, ఎందుకంటె
వాసత్వమైన పర్తిషట్ ముపప్య్ సంవతస్రముల కితమే జరిగినది. ఇపుప్డు…
తరువాత, తరువాత ఈ లేఖనము చదివి కొదిధ్ నిముషాలు మనము—
మనము దానిమీద మాటాల్డుకుందాం. దేవుడు, ఆయన ఆశీరావ్దములు మనకు
అనుగర్హిసాత్డని నేను నముమ్తాను.
55 మరియు ఇపప్డు, నేను చెపాప్లనుకునన్ మరొక విషయం.
రికారిడ్ంగులకొరకు, యితరతా వాటికొరకు మనము అకక్డ పర్తేయ్క
గది కలిగ్యునాన్ము. ఎవరైతే రికారిడ్ంగ్ చేసుకుంటారో వారికి. అకక్డ
పర్తేయ్కమైన తగిలించు సాధనములు, అకక్డ ముఖయ్మైన మైక్ నుండి నేరుగా
వచుచ్నవియునన్వి.

బాపిత్సమ్ము కారయ్కర్మము కొరకు అకక్డ గదులునన్వి. బటట్లునన్వి.
56 మరియు నిజంగా లేఖనము తెలియని అనేకులు, సిలువ ఆలయంలో
ఉంచుటను రిచ్ ఎరుగని అనేకులు, ఎపుప్డు ననున్ చెడడ్గా తలసాత్రు. ఇకక్డ
అందును రిచ్ ఒకటి జరిగియుండుట నాకు జాఞ్పకమునన్ది. నేను డు
సిలువలుంచాను. ఒక సహోదరుడు ఉదేకపడి లేచిపోయాడు. ఎందుకంటె,
సిలువ యనునది కతోలిక్ వారికి అని మరియొకక్ సంఘశాఖ చెపుప్ట వినాన్డు.
57 సిలువను రిచ్న ఎనిన్క కతోలిక్ వారే కలిగ్యునాన్రని చెపుప్, ఒక
విదాయ్రిధ్గాని, లేక మరొకరుగాని, లేక తిరిగి జనిమ్ంచిన ఒక కైసత్వుడు నాకు
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కావలయును, కీసుత్యొకక్ సిలువ కతోలిజమునకు సంబంధముండదు. అది,
దేవునిని, రాజయ్మును పోలిక పుతుంది. ఇపుడు భకుత్లు కతోలిజంనకు
పోలికగానునాన్రు. “దేవునికి నరునికిని మధయ్వరిత్ ఒకరునాన్రని మేము
నముమ్తునాన్ము. ఆయన కీసుత్, అయితే కతోలిక్ లు నముమ్తారు అనిన్రకాలైన
మదయ్వరుత్లునాన్రని. వేలకొలది సీత్లు, పురుషులునాన్రని వారు నముమ్తారు.
ఏదైన ఒక మంచి కతోలిక్ వయ్కిత్ చనిపోతే మధయ్వరిత్ అవుతాడు. కీసుత్యొకక్ సిలువ
యేసుకీసుత్కు పోలిక.”
58 ఆరంభ సంఘము యొకక్ పురాతన చరితర్ పర్కారము—ఆరంభ కైసత్వులును

రిచ్ మీకు తెలుసా? వారెకక్డకు వెళిళ్నను కైసత్వులుగా వారు గురిత్ంచబడుటకై
వారి వీపులమీద శిలువలను మోసికొనిపోయిరి. ఇపుడు అది వారేనని కతోలిక్ లు
చెపుప్కుంటునాన్రు. బహుశా, ఆ మొదటివారు వారేయని చెపిప్నటల్యితే, అపప్టికి
కతోలిక్ సంఘము నిరమ్ణాతమ్కం కాలేదు. ఔనా? అయితే, కైసత్వులు శిలువను
మోసిరి…“వెనక శిలువ” అని జనులు చెపుప్ట మీరు వినియుందురు. అది
కతోలిక్ కు సరిపోలుసాత్రా?
59 పర్పంచమందునన్ విశవ్వావ్పత్మైన పరిశుదాధ్తమ్ సంఘము అది నిజమైన
కతోలిక్ . మనము కతోలికలము. అసలైన కతోలిక్ లము. మరియు బైబిల్ నమిమ్న
కతోలిక్ లము. ఔను. వారు కతోలిక్ సంఘము, సంసాథ్పకము. మనము వారికి
సవ్తం లము. అపోసత్లుల సిదాధ్ంతము యొకక్ కొనసాగింపులో నునన్వారము
మనము. పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ములోని కొనసాగింపులోనునన్ వారము మనము.
మరియు ఆరంభ సంఘము నిలబడిన వాటి కనిన్టికి, నిలబడినవారము. కతోలిక్ 
సంఘమునకు అవనిన్లేవు. ఔనా.
60 కనుక ఏ ఓలీవ చెటుట్ కిందనైతే యేసు పారిధ్ంచాడో అకక్డనుండి దానిని
చెకిక్, యికక్డ శిలువ నుంచారు, సంవతస్రాల తరబడిగా తీయబడిన శిలువ అది.
సహోదరుడు ఆరగ్న్ బైట్ వలన నాకు యివవ్బడినది. ఈ ఆలయంతో దానిని నేను
పర్తిషట్ చేయగోరుచునాన్ను.
61 మరియు ఎవరు, అకక్డ అది తగిలించినా, అదెంతో తగిన విషయంగా
ఉంటుంది. నా—నా ఎడమ పర్కక్గా అదెవరు తగిలించారో నాకు తెలియదు.
ఆయన కుడివైపున నునన్ దొంగను కష్మించాడు. అదినేనే.
62 మరియు ఇంకొక దానిని అది పోలుసుత్ంది. ఆయన తలను వంచియుండగా
ఆయన వేదనను మీరు సుత్నన్టుల్ అది బలిపీఠము వైపునకు సుత్నన్ది.
పాపివైన, నీకొరకు ఆయన ఎదురు సుత్నాన్డు. నీవైపే ఆయన సుత్నాన్డు.
తరువాత, యికక్డ వారు, చినన్ దీపము పెటాట్రు. వేదిక పిలుపు పిలువబడినపుడు,
పర్జలు యికక్డకు వచుచ్నపుడు, ఆ దీపము మెరియుచుండును…
63 “ఎందుకది?” అని మీరు అడగవచుచ్, “పర్తిమ అకక్డ యుండ డదు కదా?”
అని అడగవచుచ్.
64 సరే. “చెకుక్డు పర్తిమలను మీరు చేసికొన డదు” అని చెపిప్న అదే
దేవుడు “రెండు కె బులను చేసి, వాటి రెకక్లు ఒకటిగా కటిట్, ఎకక్డైతే పర్జలు
పారిధ్ంచెదరో, వాటిని అకక్డ కరుణా పీఠము యొదద్ పెటుట్డి” అని చెపాప్డు.

శారా! అది—అది అరధ్ం తెలియక. ఔనా?
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65 కాబటిట్, అది పేరేపణచేత, నేరుగా సరైన సథ్లములో ఉంచారు. కుడివైపున
నునన్ ఒకరిలో నేనునన్ందకు నేనెంతో కృతజుఞ్డను. ఆయన ననున్ కష్మించాడని
నేను నముమ్తునాన్ను. నేనెరిగినంత వరకు, అకష్రారధ్కంగా ఏదైన దొంగిలించుట
నేనెరిగినంత వరకు నా జీవితంలో నేనెనన్డు చేయలేదు. అయితే, ఆయన యొకక్
సమయానిన్ నేనెంతగానో దురివ్నియోగపరచి, ఆ విధంగా దొంగిలించాను.
మరియు నేను చేయ డని అనేక విషయాలు నేను చేశాను. ఆయన నా
పాపములు కష్మించినందులకు, ఈ ఉదయవేళ, నేను దేవునికి కృతజుఞ్డును.
66 మరియు పర్తిషట్ ఆరాధనమీద షుమారు ఐదు నిముషాలు
మాటాల్డుటకొరకై మొదటి దినవృతాత్ంతములు పుసత్కములో 17 నుండి, నేను
చదవాలని కోరుతునాన్న. పారిధ్ంచి వరత్మానంలోకి వెళాద్ము. మొదటి—
దినవృతాత్ంతములు 17వ అధాయ్యంలో.

దావీదుతనయింటనుండిపర్వకత్యైననాతానునుపిలిపించి-నేను
దేవదారుమానులతోకటట్బడిన నగరులోనివాసముచేయుచునాన్ను,
యెహోవా నిబంధన మందసము తెరల చాటున నునన్దని చెపప్గా
నాతాను - దేవుడు నీవు తోడైయునాన్డు, నీ హృదయమందునన్
దంతయుచేయుమనిదావీదుతోఅనెను.
ఆ రాతియందు దేవునివాకుక్ నాతానుకు పర్తయ్కష్మై యిలాగు
సెలవిచెచ్ను. నీవు పోయి నా సేవకుడైన దావీదుతో…ఇటల్నుము -
యెహోవాసెలవిచుచ్నదేమనగా నా నివాసమునకైయొక ఆలయము
కటిట్ంచుటనీచేతకాదు.
ఇశాయేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక
యింటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక
డేరాలోనునివాసముచేసితిని.
మరియు నేను ఇశాయేలీయులందరి మధయ్ను సంచరించిన
కాలమంతయు - మీరు నాకొరకు దేవదారుమానులతో ఆలయము
కటట్కుంటిరేమియని, నా జనమును మేపవలసినదని నేను
ఆజాఞ్పించిన ఇశాయేలీయుల నాయ్యాధిపతులలో ఎవరితోనైనను
నేనొకమాటయైననుపలికియుంటినా?

కావున నీవు నా సేవకుడైన దావీదుతో చెపప్వలసినదేమనగా -
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్కారము
సెలవిచుచ్చునాన్డు - నీవు నా జనులైన ఇశాయేలీయుల మీద
అధిపతివైయుండునటుల్, గొరెల వెంబడి తిరుగుచునన్ నినున్ గొరెల
దొడిడ్నుండితీసికొని
నీవు వెళిళ్నచోటల్నెలల్ నీకుతోడుగాఉండి, నినున్ దేవ్షించువారిని నీ
ముందరనిలువనియయ్కని మ్లముచేసితిని,లోకములోనిఘనులకు
కలిగియునన్పేరువంటిపేరునీకుకలుగజేయుదును.

67 ఈ సథ్లములో, మనము చినదానినే దావీదు— చి యుండెనని
నేను చెపాప్లనుకుంటునాన్ను. దావీదు అనాన్డు. “నా దేవుని యొకక్ నిబంధన
మందసము తెరలచాటుననుండగా, జనులైన మీరు, దేవదారు మానులతో నాకు
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యిలుల్కటుట్ట సరికాదు”. అని అనాన్డు. అది, గొరెలయొకక్, జంతువులయొకక్
చరమ్ముతో కలిపి కుటిట్నది అవి. అతడనాన్డు. “నా దేవుని యొకక్ నిబంధన
మందసము గుడారములో నుండగా, నాకు అందమైన గృహము యుండుట
మంచిదికాదు” అని. కాబటిట్, ఒక ఆలయము కటుట్టకు దేవుడు అతని
హృదయంలో పెటాట్డు.
68 అయితే, దావీదు, అతడెంతో రకత్ము వలికించిన వాడైనపప్టికి—
దేవునియెడల సమరప్ణ—పేమగల ఒక మనుషుయ్డు. నాతాను అను, ఆ
కాలముయొకక్ పర్వకత్ ఎదుట, దావీదు యిది మాటాల్డుచునాన్డు. కనుక అతడు
చెపాప్డు…దావీదును దేవుడు పేమించియునాన్డని నాతాను ఎరిగినవాడై,
అతడనాన్డు, “దావీ ! నీ హృదయంలో యునన్దంతా చేయుము, ఎందుకనగా
దేవుడు నీతో ఉనాన్డు.” ఎంతటి వివరణ! “నీ హృదయంలో ఉనన్దంతా
చేయుము. ఎందుకనగా దేవుడు నీతో ఉనాన్డు.” అదే రాతి…దేవుని యెడలనునన్
పేమకుగల దావీదు సమరప్ణను పుట.
69 మరియు తరువాత చినటల్యితే అదే రాతి, అతడు తపిప్దములతో
ఉనాన్డని ఎరిగి, అతడది చేయుటకు అనుమతింప బడలేదని ఎరిగి, దేవుడు
దిగివచిచ్ నాతానుతో మాటాల్డుటకు కృపగలవాడాయెను. మరియు నేనెపుప్డు
యీ మాటలు యిషట్పడాతాను…“వెళిళ్, నా సేవకుడైన దావీదుతో చెపుప్ము.
గొరెల దొడిడ్నుండి నినున్ తీసితిని” అతడు కేవలం ఏమి లేనివాడు.
70 మరియు ఒకక్ నిముషం నేను—దానిని యికక్డ సరిపోలాచ్లని
యిషట్పడుచునాన్ను. “వటిట్ దానిలో నుండి నేను నినున్ తీశాను. నేను—నేను—
నేను నీకొక పేరు యిచాచ్ను. మిలో నునన్ గొపప్వారికునన్.” పేరులాటిది
నీకునన్ది. అంతరంగముగా—అది నేను ఉపయోగించాలనుకుంటునాన్ను.
అయినను ఆ—ఆ విషయం ఎతిత్ పుటకు…
71 కొదిద్ సంవతస్రాలకితం, నగరంలో, యికక్డ నిలబడియునాన్ను. ఎవవ్
ననున్ లెకక్చేయలేదు. ఎవవ్ ననున్ పేమించలేదు. మరియు నేను పర్జలను
పేమించాను. కారణం మాయొకక్ కుటుంబ రవ్పరాలనుబటిట్, నాయొకక్
పర్శసత్మైన తలిల్ తండిని బటిట్ ఎటువంటి అగౌరవాలు కాదు.
72 ఈ ఉదయవేళ, తలిల్ జీవించి ఈ పరిశుదధ్ సథ్లములో యుండాలని, నేను
ఆశించితిని, అనేకమంది పాతకాలపువారు, యిది యికక్డ నిరిమ్ంచుటకు వారి
డబుబ్ సహకరించిరి. ఒకవేళ, దేవుడు ఈ ఉదయం అకక్డనుండి చుటకు
అనుమతించునుగాక.
73 అయితే తాగుడువలన, బెన్ హాం కుటుంబమునకు మంచిపేరు యిచటలేదు.
ఎవవ్ నాతో ఏ కారయ్ము చేయుటకు యిషట్పడరు. మరియు ఎవవ్ నాతో
మాటాల్డుటకు, ఎవవ్రిని నేను సంపాదించలేక పోయానని, కొంచెం కాలంకితం
నా భారయ్తో చెపిప్నది నాకు జఞ్పిత్యునన్ది. ఎవవ్ ననున్—లెకక్చేసేవారు కాదు.
కొదిద్ విశాంతికోసము దాగుకొన వలసిన పరిసిథ్తులలో యుంటిని.
74 మరియు ఇపుడు, పర్భువు మాకు యీ గొపప్ సథ్లమును యిచిచ్యునాన్డు.
మరియు—మరియు యీ గొపప్కారయ్ములు జరిగించాడు. చెడడ్పేరు—యింకా
కొందరిగొపప్వారికి అనుగర్హించిన పేరు ఆయన నాకు దయచేశాడు…మరియు
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నేను ఎకక్డకు వెళిళ్నను ఆయన నా శ వులను ని మ్లము చేశాడు. అది
ఎకక్డకు వెళిళ్నను, దాని ఎదుట ఏది నిలువలేదు. అయితే, అందుకొరకు నేను
ఎంత కృతజుఞ్డనో.
75 మరియు నాకు ఏలాగు తెలియను? చింపిరి గుడడ్లు ధరించిన ఒక చినన్
బాలునిగా ఇన్ గాన్ విల్ పాఠశాలకు యికక్డకు రెండు, లేక డు వీధుల

రంలో, చింపిరిగుడడ్లు ధరించినందునను, చెరువులో జారుటదావ్రాను,
పాఠశాలలో హాసాయ్సప్దంగా ఉండే నాకు ఏలా తెలియును? ఆ చెరువు అడుగు
భాగాన ఈ విధముగా వికసించు లిలీల్ వితత్నం పడియునన్దని నాకెలాగు
తెలియును? ఎవవ్ నాతో మాటాల్డని వానికి అయినను నాకు, ఆయన పర్జల
మదయ్ గౌరవపర్దమైన పేరును—ఆయన యిచుచ్నని, నా కెలాగు తెలియును?
76 మరియు ఆలయం కటుట్టకు, దావీదు అనుమతించబడలేదు. అది అతడు
చేయలేడు. అయితే, ఆయన చెపాప్డు, “నీ సంతానములో ఒకని పుటిట్ంచెదను.
అతడు ఆలయమును కటుట్ను. అది నితయ్ముయుండు ఆలయము. నీ కుమారుని
మీద, దావీదు కుమారునికి నిరంతరము రాజయ్ముండును. అతడు సావ్ధీనము
చేసికొనును.” సొలొమోను, పర్కృతి సంబంధముగా, పర్కృతి సంబంధమైన
బలమువలన కలిగ్న దావీదు కుమారుడు, సొలొమోను, పర్భువు కొరకు ఒక
యింటిని, ఆలయమును కటెట్ను,
77 అయితే దావీదు యొకక్ నిజమైన సంతానము వచిచ్, దావీదు కుమారుడు
వచిచ్, ఆ ఆలయమునకు రాతిమీద రాయి యుండని ఒక కాలము వచుచ్నని,
ఆయన చెపాప్డు. అయితే ఆయన మరొక ఆలయమును పుటకు
పర్యతిన్ంచాడు.
78 పర్తయ్కష్త కలిగ్న యోహాను, అకక్డ పర్కటన గర్ంథములో, ఈ మందిరానిన్
అతడు శాడు, పర్కటన 21, “పరలోకము నుండి తన ఆలయం దిగివచుచ్ట,
తన భరత్కొరకు అలంకరించబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె” అతడు శాడు.
మరియు ఆలయములోనుండి ఒక సవ్రమువచిచ్ యిలాగు చెపిప్నది. “ఇదిగో
దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో డా ఉనన్ది. దేవుడు వారితో ఉండి, వారి
కనున్లనుండి పర్తి బాషప్ బిందువును తుడిచివేయును. ఇక ఆకలియైనను,
దుఃఖమైనను, బాధయైనను మరణమైనను ఉండదు. మొదటి సంగతులు
గతించిపోయెను” అని చెపప్బడినది.
79 తరువాత, నిజమైన దావీదు కుమారుడు ఈ వారములో రాబోతునన్, ఈ
పాఠములలో మనం డబోతునాన్ము. తరువాత, ఆయన ఆలయంలోకి
వచుచ్ట, దేవునియొకక్ ఆలయం, ఆయన యిపుడు కటుట్టకు వెళిళ్న నిజమైన
మందిరము ఎందుకంటె, యోహాను 14లో ఆయన చెపాప్డు. “నా తండియింట
అనేక నివాసములు కలవు. మరియు నేను వెళెళ్దను…” దాని దావ్రా ఆయన
యొకక్ అరధ్మేంటి? అది ముందుగనే నిరణ్యించబడినది. “మీ కొరకు సథ్లము
సిదధ్పరచ నేను వెళుళ్చునాన్ను. నేను మరల వచిచ్, మిముమ్లను నా యొదద్కు
చేరుచ్కొందును.” –మరియు బహుశా, అది ఘనమైన కాలమౌతుందని
మనందరికి తెలుసు. నిజమైన దావీదు సంతానము సింహాసనమును
సీవ్కరించును. ఆయన యేసుకీసుత్, ఇంటిలో ఆయనతో కలసి, ఆయనయొకక్
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పెండిల్కుమారెత్వలె, సంఘముయొకక్ పరిపాలన ఉండును. నితయ్తవ్మంతటిలో,
ఇశాయేలీయుల పండెండు గోతర్ములపైన.
80 మరియు ఈ చినన్ సథ్లాలు: నిజమైన దేవునియొకక్ మందిరానిన్ దావీదు
కటట్లేకపోయాడు. ఎందుకనగా అది చేయుటకు అతడు సిదధ్పడలేదు. అతడు
ఏమి చేయలేడు. అతడు మరుత్ డు. రకత్ము చిందించినవాడు. కాబటిట్, మన
యెడల ఈ రోజు అంతే. దేవుని యొకక్ నిజమైన మందిరమును కటుట్టకు మనం
సంసిదధ్పడలేదు. ఒకక్రే ఒకరు అది చేయగలరు అది యిపుడు దానియొకక్
నిరామ్ణములో ఉనన్ది.
81 అయితే సొలొమోను, ఆయనకొరకై నిరిమ్ంచిన ఆలయంలో కలిపి, ఈ
చినన్ మందిరము, మిగతావి కలిపి, మిమీద నిజమైన ఆలయము ఆయన
నిలబెటుట్వరకు, ఇవి కేవలము తాతాక్లిక సథ్లాలే. “నీతి ఆకాశము ఆ చివరనుండి
ఈ చివరివరకు పరిపాలన చేయును. మరియు ఇక దుఃఖముండదు.” ఆ
మందిరములో యిక సమాధి సంబంధమైన బోధలుండవు. ఇక వివాహాలుండవు.
నితయ్తవ్ము ఉండు ఒక ఘనమైన వివాహముండును. ఏలాటి సమయమో అది!
82 అయితే, ఈ దినాన మన హృదయములో నిశచ్యంచుకొందాము.
రాబోవుచునన్, ఆ మందిరము జాఞ్పకారధ్ముగాను, ఎదురు

చునదిగానుయుండి, ఆయన ఆతమ్వలన ఎంతో గుణగణముగల
వారమైయుండి, ఆ యొకక్ మరో సథ్లములో మనమునన్టుల్గా ఈ సథ్లములో
ఆరాధన చేదాధ్ం. ఆసథ్లము వచుచ్టకై ఎదురు త్.
83 ఇపుడు మనం లేచి నిలబడదాము. మరియు పరిశుదధ్ లేఖనం, నేను
చదువుచుండగాః

అంతట నేనుకొతత్ ఆకాశమును కొతత్ మిని చితిని.మొదటి
ఆకాశమును మొదటి మియు గతించిపోయెను. సముదర్మును
ఇకనులేదు.…మరియుయోహాననునేను తనమైనయెరుషలేము
అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్కొరకు అలంకరింపబడిన
పెండిల్ కుమారెత్ వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్ నుండి
దిగివచుచ్ట చితిని.
అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో డా ఉనన్ది,
ఆయనవారితో కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు,
దేవుడుతానేవారిదేవుడైయుండివారికితోడైయుందును.

ఇపుడు మనము తలలు వంచుకుందాం.
84 మా పరలోకపు తండీ, భకిత్ రవ్కముగా మేము నిలబడియునాన్ము.
మరాయ్ద రవ్కము గాను, పరిశుదధ్మైన భకిత్ భయముతోను మేము నిలబడి
యునాన్ము. పర్భువా! నీకొరకొక ఆరాధన సథ్లానిన్ నిరామ్ణము చేయుటకై
నీవు మాకు కృపను, ధనానిన్ నీవు మాకు దయచేశావు, అటిట్ మా బహుమతిని
నీవు అంగీకరించుమని నినున్ అడుగుచునాన్ము—అకక్డ దేవునియొకక్
ఆతమ్ నివాసముండుటకు యోగయ్మైనది మిమీద సిదధ్పరచుటకు ఏలాటి
సథ్లముగాని లేక యింకొకటిగాని లేదు. అయితే పర్భువా! నీ యెడలగల భావాలకు,
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ఒక పేమ చిహన్ముగా యిది నీకు అరప్ణచేసికుంటునాన్ము. నీవు మాయెడల
చేసిన సమసత్ కారయ్ములకు నీకు కృతజఞ్లు చెలిల్ంచుకుంటునాన్ము.
85 మరియు, ఇపుడు, భవనమును, మియు నీ పరిచరయ్కొరకు చాలా కాలం
కితం పర్తిషట్త చేయబడియుండెను, ఏమైయుండెనో అటిట్ జాఞ్పకాలకొరకు
మేము నీకు ధనయ్వాదాలు చెలిల్ంచుకుంటునాన్ము. మరియు పర్భువైన దేవా!
సంవతస్రముల కితం, ఒక దరశ్నము వచిచ్నటుల్, ఒకనాడు పాతభవనంలో నునన్
పర్జలు, వారు మరమమ్తుత్చేసి కొతత్ది చేయుటను నేను చితిని. నేను నది
ఆవలకు పంపబడుటను చితిని.
86 ఇపుడు పర్భువైన దేవా, ఆకాశానికి మికి సృషిట్కరాత్! నీ దొడిడ్లోని జనముగా
మేము నిలబడి యునాన్ము. నీ రాజయ్ముయొకక్ పర్జలుగా మేము—మేము—
మేము—మేము నిలబడియునాన్ము. దేవునియొకక్ పరిచరయ్ కొరకు మరియు
దేవుని గౌరవ భయ భకుత్లకొరకు ఆయన కుమారుడైన యేసుకీసుత్ నామమున
– నాతో కలసి, కాపరి మరియు సంఘము, పర్జలు కలసి, సరవ్శకిత్మంతుడైన
దేవుని పరిచరయ్కై ఈ భవనమును పర్తిషట్ చేయుచునాన్ము. అందులోనుండి
దేవుని మహిమ వెళుళ్చుండుట చుటకై గోళము యొకక్ నాలుగ్దికుక్ల
నుండి లోకమువచుచ్నటుల్ అది చేయు నటుల ఈ సథ్లము నుండి సువారత్
ఎంతగానో పర్వహించును గాక. నీవు గతములో చేసినటుల్, భవిషత్ మరింతగా
ఘనమౌనుగాక.
87 తండీ, మాలో ఉనన్దానంతటితో వాకయ్ము దావ్రా, పరిచరయ్కై మాకు మేము
పర్తిషఠ్చేసికుంటునాన్ము. పర్భువా, సభ మరియు పర్జలు వాకయ్ము వినుటకొరకై
ఈ ఉదయం వారికి వారే పర్తిషట్చేసి కునాన్రు. మరియు “సమయమందు
అసమయమందు వాకయ్ము పర్కటించుటకు; సమసత్ విధమైన దీరఘ్శాంతముతో
గదిధ్ంచుటకు, బుదిధ్చెపుప్టకు సేవకులుగా, మేము పర్తిషట్చేసికుంటునాన్ము”.
ముపప్య్ సంవతస్రాల కితం లరాయి మీద వాయబడినటుల్ :నీవు
చెపిప్యుంటివి. “జనులు హితబోధను సహింపక, దురద చెవులుగలవారై తమ
సవ్కీయ దురాశలకు అను లమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని
సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకధలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను”.
పర్భువా, పర్జలకు నీ వాకయ్మును పటుట్కొనుటకు మేము పర్యతిన్ంచుచుండగా,
మేము రెండంతలుగా పేరేపించబడి, బలముపొందుదుముగాక పర్భువా,
రెండంతల ఆతమ్, పరిశుదాధ్తమ్ సథ్లమును తాకునుగాక…
88 ఆలయ పర్తిషట్ దినమున సొలొమోను పారిథ్ంచినపప్టివలె. అగిన్సత్ంభము
మరియు మేఘము పమున, పరిశుదాధ్తమ్ ముఖ దావ్రం యొదద్కు వచిచ్,
కె బులను చుటుట్ వచిచ్ పరిశుదధ్ సథ్లములోకి వెళిళ్ విశర్మించెను.
సొలొమోను చెపాప్డు. “ఓ దేవా! నీ జనులు ఎకక్డైనను ఆపదలోయుండి, ఈ
పరిశుదధ్ సథ్లమువైపు చి పారిథ్ంచినయెడల పరలోకమునుండి వారి మనవి
ఆలకించుము” యని.
89 పర్భువా! ఈ ఉదయవేళ యికక్డునన్ పర్తి హృదయంలోకి సమరిప్ంచబడిన
పర్తి ఆతమ్లోకి పరిశుదాధ్తమ్ వచుచ్నుగాక! బైబిల్ చెపుత్ంది. “దేవుని యొకక్
తేజసుస్ అధికముగా ఉనన్ందున, దేవుని యొకక్ మహిమకై, పరిచారకులు
సేవచేయలేకపోయిరి.” ఓ పర్భువైన దేవా! పరిచరయ్కై పర్తిషట్ంచుటలో,
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సంఘముతో మముమ్లను మేము సమరిప్ంచుకొను చుండగా, తిరిగి అది
జరుగునుగాక, అది యిలాగు వాయబడినది. “అడుగుడి మీకు యివవ్బడును”
90 మరియు సంఘముయొకక్ అరప్ణతోపాటు, ఈ ఉదయం నీకును,
పరిచరయ్కు, కడవరి దినపు వెలుగుకాంతుల కొరకు, సాయంకాల వెలుగు
కాంతుల కొరకు మముమ్లను అరిప్ంచుకుంటునాన్ము. తదావ్రా ఆదరణ
పొందునటుల్గాను, పెండిల్ కుమారుని రాకడకై ఎదురు చుచునన్ వారి
విశావ్సమునకై, పర్భువైన యేసును సీవ్కరించుటకై, కీసుత్ సువారత్లో ఒక పెండిల్
కుమారెత్ను అలంకరించుటకు మముమ్లను సమరిప్ంచుకుంటునాన్ము. దీనిని
నాకు నేనుగాను, నేను మరియు సహోదరుడు నెవిల్ , మరియు సమాజము
యేసుకీసుత్ నామములో, దేవుని పరిచరయ్కై పర్తిషిట్ంచుచునాన్ము. ఆమేన్ .

మీరు రొచ్నవచుచ్.
91 యెహోవా మందిరమునకు వెళుళ్దమని, జనులు నాతో అనన్పుడు,
“నేను సంతోషించితిని”, యని దావీదు అనాన్డు. అది ఆ విధముగా
నిరవ్చించబడినపుడు, అది మనతో అలాగుండునుగాక. పర్భువు గృహములో
మనము డుకునన్పుడు మనం ఆనందంగా ఉంటాము [సభ “ఆమేన్ ” అని
చెపుప్చునన్ది—సంపా. ఆమేన్ ]
92 ఇపుడు, చినన్ పర్తిషట్ పరిచరయ్ తరువాత, నాకు ఒక గంట సమయమునన్ది.
93 దేనికి మనము పర్తిషట్చేసికునాన్మో జాఞ్పకముంచుకోండి. భయభకుత్లతో,
పరిశుదధ్తతో, పర్భువు యెదుట నిశశ్బధ్ముగాను, పర్భువును ఆరాధించుటకు,
పర్భువు యొకక్ గృహములో ఎంతో ఎంతో భయభకిత్గా యుండవలెను. మరియు

డిక ముగించబడగనే డిక ముగించబడిన వెంటనే భవనంలోనుండి
బయటకు వెళుళ్డి. ఔనా, అది దావ్రపాలకునికి సమయం యివవ్బడుతుంది.
లోపలకువచిచ్ తరువాత సమయం కొరకు అది శుభర్ంచేసి సిదధ్ంచేసాత్డు.
తరువాత, పర్భువు యొకక్ గృహంలో గందరగోళం ఉండదు. మరియు…?…

టములు ముగించిన వెంటనే సథ్లము సంసిదధ్పరచబడుతుంది,
ఘమారు పదిహేను నిముషాలలో, సేన్హంగా ఉండుటకు నిరాద్రించుకొండి.
పర్తియొకక్రితో కరసప్రశ్చేయుడి. పర్తియొకక్రిని మరలా రమమ్ని ఆహావ్నించుడి.
94 మరియు—ఈ రాబోతునన్ వారంలో ముందెనన్డు మందిరములో
జరుగనటువంటి గంభీరమైన టములకై మనం ఎదురు దాద్ం. అందుకొరకై
మనము ఎదురు దాద్ం. ఇపుడు, నేను—నేను…ఎకుక్వసేపు గత రాతి
కొదిద్ గంటలు వరకు ఆరంభం కాలేదు…పారధ్నలో ఒకటి చుటకు నేను
పారంభించాను, కాబటిట్, యిది గొపప్ సమయమని నేను నముమ్తునాన్ను. పర్భువు
మనకు సహకరించినటల్యితే. ఇపుడు “గొపప్ సమయమని” నేను చెపిప్నపుడు, ఈ
ఉదయం ఒక దాని మీద నేను మాటాల్డబోతునాన్ను. మీకు తెలుసు మనుషుయ్డు
“గొపప్ది” అని పిలిచినపుడు కొనిన్సారుల్ అదికాదు. అయితే, “గొపప్ది” అని దేనిని
దేవుడు పిలచునో మనుషుయ్డు “వెరిది” అని పిలుసాత్డు. మరియు “వెరిది” యని
దేనిని దేవుడు పిలచునో, మనుషుయ్డు గొపప్ది అని పిలుసాత్డు. కాబటిట్ మన
మనసుస్లో అది ఉంచుకొని పర్తి వాకయ్మును నిక చుదాము.
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95 ఇపుడు టములు పెదద్వి. అవి ఆవిధముగా అమరచ్బడినవి. ఎందుకనగా
అదొక కఠినమైన టము. ఎంతో ఉపదేశము, సమరప్ణ యుండవలయును
మరియు నేను…
96 నేనుంటునన్ సథ్లములో పర్తిదానితో నేను భుజింప పర్యతన్ం చేసాత్రు.
అయితే నేను…అనాన్రు “సహోదరుడా బెన్ హాం. నీ వెంతో బరువును
కోలోప్యావు”. అయితే, నేను ఎడతెగక పరిచరయ్లో ఉనాన్ను. మెకిస్కో
ఇంకొకటి నేను చేరుకొనుటకై తరువాత ఆదివారం రాతి యికక్డ నేను విడువ
వలసియునన్ది. కాబటిట్ ఇది కఠినమైన విషయం. కాబటిట్, అయితే మరింత తినుట
మానుకొని మరియు—మరియు ననున్ నేను సిదధ్పరచుకొను చునాన్ను.
97 మరియు ఈ ఉదయం, సహోదరుడు, నియర్ జాకస్న్ ను

చుటనుబటిట్ మరియు—మరియు సహో. రడెల్ ను, మొదలైన చుటుట్నునన్
మిగతా సేవకులను చుటనుబటిట్ నేను సంతోషంగా ఉనాన్ను. దేవుడు
మిముమ్లనందరిని దీవించునుగాక.
98 ఇపుడు నేను—నేను నేనికక్డ కొంత వివరణ వాసికునన్ అంశముపైన—
ఈ ఉదయం నేను మీతో మాటాల్డ ఆశించుచునాన్ను. మొటట్మొదట నేను
యెషయా పుసత్కములోని 53వ అధాయ్యము నుండి నేను చదువగోరుతాను.
దాని మీరు తీయుచుండగా, ఒకటి లేక రెండు పర్కటనలు చేయ
యిషట్పడుచునాన్ను.
99 అది, ఈ రాతి,ఈ పుసత్కము మీద నేను మాటాల్డి, ఆఖరి సంఘకాలమునకు
ముదర్విపప్బడుటకు మధయ్ అది వారధి కటట్ మాటాల్డ గోరుచునాన్ను. అందులో
ఎడమ ఉనన్ది.
100 మరియు ముందుగా, సంఘకాలములు నేను ముగించినపుడు దానియేలు
యొకక్ డెబబ్ది వారములను రిచ్ డా నేను మాటాల్డాను. వెంటనే, అది
దానిని వెంబడించునటుల్గా. ఎందుకనగా దానికది బంధము ఉనన్ది. మరియు
నేను చెపాప్ను. ఏడు ముదర్లు నేనెపుడైనా తీసుకునన్టల్యితే, ముదర్లలో
ముడివేయుటకై బంధము కలిగ్యుండుటకై, ఈ దానియేలు డెబబ్ది వారములు
నేను విడిచిపెటట్ వలసియునన్ది. ఒకటి తెరవబడుటకై విడిచిపెటిట్. అది
5వ అదాయ్యము, ఏడు ముదర్లు ముదించబడిన గర్ంధము. ఈ రాతి అది
తీసుకుందాము.
101 మనం ఈ రాతి పెందలకడ పారంభించుటకు పర్యతిన్దాద్ం. నేను ఏలాగు
ముందుగనే…అది తెలియజేశానా, ఔనా పెందలకడనే? [సహోదరుడు నెవిల్ 
“ఔను” అని చెపుప్చునాన్డు—సంపా.] ఏడు గంటలకు మీరందరు షుమారు
యికక్డ ఉండగలరా? [సభ “ఆమెన్ ” చెపిప్రి. సరే], కర్మముగా టమును ఆరు
ముపప్య్ కి పారంభిదాద్ం. పాటల పరిచరయ్ను. యికక్డ, ఏడుకు నేనుంటాను.
మరియు తరువాత వారం అంతా, పెందలకడనే చేదాద్ం. మరియు—మరియు
మనము, ఇపుడు, మనమువచిచ్…
102 కైసత్వులవలె పాటలు పాడుటకు ఎవవ్ యిషట్పడరు. మనం పాడుటకు
యిషట్పడతాం. వాటిని మనం పేమిసాత్ం.
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103 అయితే మనము—మనము యింకొక కారయ్ము నిమితత్మైయునాన్ము.
మనము—మనము వాకయ్ములో ఉనాన్ము. ఔను! కాబటిట్, మనము—మనము
దానిమీదనే మనం నిలబడదాము. మనం వెళళ్బోతునాన్ము. మనం—మనము
ఉపదేశములో ఉనాన్ము. మరియు నా మీద ఎంతటి ఒతిత్డియునన్దో మీరు
గర్హించవలసియునన్ది. ఎందుకనగా, నేనేదైనా తపుప్ బోధిసేత్, అందుకొరకు
నేను జవాబు చెపప్వలసి యునన్ది. ఔనా! కాబటిట్, ఎవరో చెపుప్నది నేను
తీసికొన డదు. నేను…తపప్క పేరేపించబడినదై యుండవలసియునన్ది.
ఈ ఏడు ఉరుములు ఎవరైతే పటుట్కునాన్రో ఆ ఏడుగురు తలు అది
అనుగర్హించునని, నేను నముమ్తునాన్ను. ఔనా!
104 మరియు ఇపుడు, యెషయాలో, 53వ అధాయ్యము, యెషయా 1వ వచనము
లేదా రెండు. నేను ఈ పర్శన్ను అడగనైయునాన్ను.
105 ఇదెంత మాతర్ము ఏడు ముదర్లకు సంబంధించినది కాదు. ఇది కేవలం ఒక
వరత్మానము. ఎందుకనగా, పర్తిషట్ చేయవలసినదని నాకు తెలుసు. నేనందులోకి
వెళళ్లేను, ఎందుకనగా నాకు సమయముండదు. అయితే నేను అనుకునాన్ను.
కొదిద్పాటి పర్తిషట్ టముకొరకు, ఈ సంఘము యొకక్ చినన్ జాఞ్పకారధ్

టమునకై, లేదా చినన్ పర్తిషట్ ఆరాధన కొరకు. వారు—వారు…నేనేమి
చెపప్దలచుకునాన్నో అందులోకి వెళుళ్టకు సమయముండదు— శారా.
ఈ గర్ంధం విపప్బడుటను రిచ్ కాబటిట్ ఈ రాతికి చెపాప్ను. మరియు ఇపుడు,
యిది యొక చినన్ డిక. ఏలాగైనా, దానితో యిది కలసియుంటుంది.
106 కాబటిట్ పర్తి వాకయ్మును వినుడి, అది పటుట్కొనుడి. మరియు—మరియు
అది మీకు టేపుల మీద తీసికోవాలనుకుంటె, (లేక ఏదైనను), అలాగైతే టేపు
ఉపదేశముపైనే నిలబడండి. టేపు చెపిప్ంది తపప్ ఏమి చెపొప్దుద్. టేపు
ఏమి చెపిప్నదో ఖచిఛ్తంగా అదే చెపుప్డి. ఔనా? ఎందుకనగా అందులో
కొనిన్ విషయాలు, ఇపుడు యిందును రిచ్, యిది మనం ఎంతో అరధ్ం
చేసికోవలసియునన్ది. అదెందుకు అపారధ్ం చేయబడవలెను? ఔనా మరియు
టేపు ఏమిచెపిప్నదో అదే చెపుప్టకు మీరు నిశచ్యించుకొనవలెను. ఏమి
చెపప్వదుద్. శారా? కారణం. నా సవ్ంతముగా నేనేమి చెపుప్టలేదు. అది
చెపుప్నది ఆయనే. మీరు గమనించారా? చాలసారుల్ గందరగోళం జరుగుతుంది.
పర్జలులేచి, “ఫలానావారు అది చెపాప్రు. ఆ విధముగా అది అరధ్ం” అని చెపాత్రు.
అది—ఆలాగు ఉనన్టుల్గానే దానిని వదలివేయండి.
107 శారా. బైబిల్ ఆ విధముగా ఉండవలసియునన్దని మేము
కోరుచునాన్ము. ఏ విధముగా చెపుప్చునన్దో బైబిల్, అది—అది
ఆలాగుండవలెనని మేము కోరుచునాన్ము. అది దానికి సవ్ంత అనువాదము
చేయవదుద్. ఆ విధముగా ఉండవలసియునన్ది. అది ముందుగానే అనువాదము
చేయబడినది. మీరు గమనించారా ఇపుడు :

మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా
బాహువుఎవనికి బయలుపరచబడెను?

108 ఇపుడు, మరలా జాగర్తత్గా అది చదవ నీయండి.
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మాసమాచారమును ఎవడు నమెమ్ను? (పర్శన్) మరియుయెహోవా
బాహువుఎవనికి బయలుపరచబడెను?

109 మరోమాటలోల్, “మీరు మా యొకక్ సమాచారమును నమిమ్న యెడల అపుప్డు
యెహోవా బహువు బయలుపరచబడును.” ఔనా.

మాసమాచారమునుఎవడునమెమ్ను?మరియుయెహోవాబహువు
ఎవనికి బయలుపరచబడెను?

110 ఇపుడు, పరిశుదధ్ మతత్యి పుసత్కములో నేను చదువగోరుతాను. పరిశుదధ్
మతత్యి 11వ అధాయ్యము, మీకు రికారడ్ర్ లేనటల్యితే, మీరు మీ కాగితాలు
తదితరమైనవి తీసుకరండి. మీరది—మీరది పొందుకొనులాగున మీ కాగితాలు
తీసుకురండి…పరిశుదధ్ మతత్యి 11వ అధాయ్యము 25 మరియు 26 వచనాలు
మరియు 27. మంచిది. పారధ్నలో, యేసు మాటాల్డుతునాన్డు. కొంచెం
ముందుగా నేను పారంభించబోతునాన్ను. 25 మరియు 26 వచనాలు దాద్ం.
నేను పర్కటించినది అకక్డే అనుకుంటునాన్ను. ఎందుకనగా యికక్డ బైబిలోల్ నేను
గురుత్పెటుట్కునాన్ను.

ఆసమయమునయేసుచెపిప్నదేమనగా - తండీ, ఆకాశమునకును
మికిని పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ

సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్
సుత్తించుచునాన్ను.
అవునుతండీ,ఈలాగుచేయుటనీదృషిట్కి అను లమాయెను.

111 ఆ రెండు లేఖనాలు పటుట్కొండి. “మా యొకక్ సమాచారమును ఎవడు
నమెమ్ను? మరియు యెహోవా బాహువు ఎవనికి బయలుపరచబడెను?
చివరకు, జాఞ్నులకును వివేకులకును దేవుడు మరుగుచేసి పసిబాలురకు
తెలియజేసినందుకు, ఆయనను యేసు సుత్తించెను. ఎందుకనగా ఆలాగు
చేయుట దేవుని దృషిట్కి అను లమాయెను”. ఇపుడు ఈ పాఠము నుండి లేక
చదవబడిన ఈ లేఖనమునుండి ఈ పాఠమును నేను తీసుకుంటునాన్ను…
112 దేవుడు సామానయ్తలో తనకుతాను మరుగుచేసికొని, అటుతరువాత
ఆ విధముగనే ఆయనను బయలుపరచుకొనును. ఇపుడు టేపులకొరకు
నేను మరలా చెపుప్చునాన్ను. మీరు గమనిసుత్నాన్రా? ఎందుకనగా అది
వారు—వారు టేపు చేసుత్నాన్రు. శారా? దేవుడు సామానయ్తలో
తనకు తాను మరుగుచేసికొని అటు తరువాత ఆ విధముగనే ఆయనను
బయలుపరచుకొనును.
113 అది ఆలాటిదానిని దేవుడు ఏలాగు చేయునా, యని ఆలోచించుట
అది యొక వింతైన విషయం. దేవుడు, ఎంతో ఒక సామానయ్మైన ఒక
దానిలో మరుగుచేసికొనును. జాఞ్నులు లకష్ల లకష్లమైళుళ్ పోగోటుట్కొనుటకు
కారణమౌను. తరువాత, అదే మారగ్ములో తిరిగి తాను కియచేయు సామానయ్
పదధ్తిలో కియచేసి, తిరిగి ఆయనను బయలు పరచుకొనును. ఏడు ముదర్ల
యొకక్ గంభీరమైన ఉపదేశములకై మనం వెళళ్కముందు, మనమిది పఠనము
చేయుటకు ఇది ఒక—ఒక—ఒక పాఠము యౌతుందని నేను తలసుత్నాన్ను.
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ఆయనకు ఆయన బయలుపరచుకొనుట వలన, అనేకులు ఆయనను
పోగొటుట్కుంటారు.
114 దేవుడు ఏలాగుండవలెనో మరియు దేవుడు ఏమిచేయబోవుచునాన్డు
అనుదానిని రిచ్, మానవులకు తమ సవ్ంత భావాలునన్వి. పాతకాలపు వివరణ
నేను చాలసారుల్ చెపిప్నటుల్ మానవుడు ఎనన్టికి మానవుడే. మానవుడు ఎలల్పుడు
ఆయన చేసినదానికై, దేవునికి సుత్తి చెలిల్ంచుచు, ఆయన ఏమి చేసాత్డయని
ఎదురు చుచు, ఆయన ఏమిచేయుచునన్ది వదలి వేసాత్డు. ఔనా? ఔనా?
ఆ విధంగా వారు పోగొటుట్కుంటారు. వెనుతిరిగి సాత్రు. ఏ గొపప్విషయం
ఆయన చేశాడాయని—అయితే, ఆయన చేయుచునన్ సాదారణమైన దానిని
వారు డలేకపోతారు. శారా? వారు ఎదురు త్, జరగబోవు గొపప్
కారయ్ము వచుచ్టకు సాత్రు. పదికి తొమిమ్దిసారుల్. వారిమధయ్ అది ముందుగానే
జరిగినది. అదెంతో సామానయ్మైనది. అది, వారు ఎరుగనంతగా! శారా!
115 ఒక దినము యుటికాలో…ఒక—ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. మరియు
అతనియొకక్ జనులు యికక్డ ఉనన్టల్యితే, మనుషుయ్నియొకక్ తీవర్
భావములు—ఏవైన ఎతిత్ పుటకు యిది నేను చెపుప్టలేదు. అంతరుయ్దధ్ంలో
అతడు ఒక—ఒక అనుభవశాలి. మరియు నేను అనుకుంటునాన్ను…ఏ
పర్కక్న అతడునాన్డో నాకు తెలియదుగాని అతడు తిరుగుబాటుదారుడని
నేను అనుకుంటునాన్ను. అయితే, అతడు—అతడు నాసిత్కుడు. దేవుడు
అనునటువంటి కారయ్ములేదని అతడు వాదిసాత్డు. అతడు ఉటికాలో
నివాసమునాన్డు. అతని పేరు జిమ్ డారిస్. మీలో అనేకమందికి అతడు
తెలిసియుండవచుచ్.
116 నేను చినన్ పిలల్వానిగా ఉనన్పుడు, అతడు నాకు చాలా పుచచ్కాయలు
యిచాచ్డు. అకక్డ అడుగుభాగాన, నదియొదద్, అతడు పుచచ్కాయలు
పండించెవాడు. ఆ—ఆ అడుగు పాంతములలో. మరియు నా తండికి పాముఖయ్
సేన్హితుడు. అయితే ఒక రోజు అతడనాన్డు. అతడేనాడు చెపప్నటువంటి గొపప్
కారయ్మునకు భేదముగా చెపాప్డు. ఆ దినాలలో నేను చాల చినన్వాడను. అయితే,
అతని నమమ్కానికి వయ్తిరేకముగా అతడు తలవంచుకొని ఏడుసుత్ వెళుళ్నటుల్
చేసెను. దీనినిబటిట్ ఆ మనుషుయ్డు, షుమారు ఎనబై అయిదు సంవతస్రాల
వయసుస్లో మహిమకరముగా మారచ్బడాడ్డని నేను గర్హించితిని.
117 ఒక రోజు, ఆదివారం బడినుండి వసుత్నన్ ఒక చినన్ బాలికను అతడు
అడిగాడు. అటువంటి విషయానిన్ చేయుట వలన తన సమయానిన్ ఎందుకు
వృధా చేసికోసుకోవాలి? అని ఆమె చెపిప్నది. ఎందుకనగా ఒక దేవుడునాన్డని
ఆమె నమిమ్ంది కనుక అని చెపిప్నది. శీర్ డారీస్ చెపాప్డు. “బిడాడ్! ఆలాటిదొకటి నీవు
నముమ్ట వలన నీవు పొరబడుతునాన్వు” అని అనాన్డతడు.
118 మరియు ఆ చినన్ బాలిక ఒంగి…నేలపైనుండి ఒక—ఒక చినన్
పువువ్ను తీసికునన్ది. దానిలోని రెమమ్లను లాగివేసినది. “డారీస్ గారు ఇదెటుల్
జీవించుచునన్దో, నీవు చెపప్ గలవా?” అని అడిగినది.
119 అదీ సంగతి. అతడు తిరిగి పరిశోధన చేసికోబోతుండగా “సరె మిమీద
అది పెరుగుతుంది” అని అతడు చెపప్గలిగాడు, తరువాత తిరిగి తిరిగి పర్శన్లు
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వచిచ్నవి. మి ఎకక్డనుండి వచిచ్నది? ఆ వితత్నము అకక్డకు ఏలాగు
వచిచ్నది? అదెటుల్ జరిగినది? ఆ విధముగా అది పొడిగించబడి, పొడిగించబడి,
పొడిగించబడి, అతడది చేవరకు వెళిళ్పోయినది. శారా?
120 మనం తలంచే ఆకరష్ణీయమైన గొపప్ విషయాలు కాదు. గాని సాదారణమైన
వాటిలో, సామానయ్తలో, దేవుడు ఎంతో నిజముగా ఉండును. కాబటిట్, దేవుడు
ఆయనకు ఆయన బయలు పరచుకొనుటకు అది ఆయనకు సంతసము
కలిగ్ంచును. తరువాత, తనకు తానే మరుగుచేసికొనును తరువాత ఆయన
మరుగుచేసికొనును. మరియు చినన్ విషయాలలో, సాధారణంగా, ఆయనకు
ఆయన బయలుపరచుకొనును. అది—అది మనుషుయ్ని తలమీద పోవుచునన్ది.

ఎందుకనగా, “ఎందుకు నీతిగల దేవుడు ఆలాగుచేసాత్డు?” అని
అడుగుతారు.
121 ఎందుకనగా, ఆదిలో మానవుడు తనపైతాను ఆధారపడకుండునటుల్
సృజించబడాడ్డు. సం రిత్గా దేవునిమీద మానవుడు ఆధారపడునటుల్గా
మనుషుయ్డు నిరిమ్ంచబడాడ్డు. ఆ కారణం చేత మనం గొరెపిలల్లుగా లేక గొరెలుగా
పోలచ్బడాడ్ము. ఒక గొరె తనకు తానుగా నడవలేదు. అతనికి ఒక నాయకుడు
కావలసియునన్ది. పరిశుదాధ్తమ్ మనలను నడిపించవలెను. కాబటిట్, మనుషుయ్డు
ఆ విధముగా నిరిమ్ంచబడాడ్డు.
122 సాధారణమైనవారు దానిని అరధ్ంచేసికొనందులకై, మరియు దేవుడు
ఆయన అనిన్కారయ్ములు సాధారణమైనవిగా శాడు. సాధారణమైనవారి
దావ్రా అరధ్ంచేసుకొనుటకై, సాధారణతో దేవుడు తనకు తానే సాధారణమైన
వాడయాయ్డు. మరోవిధముగా. యెషష్యా 35లో, ఆయన చెపాప్డు
“ ఢులైనను దానిలో నడచుచు తోవను తపప్కయుందురు” అదెంతో
సాధారణమైనది.
123 మరియు దేవుడెంతో గొపప్వాడని మనకు తెలుసు. ఏదోయొక గొపప్
విషయమగునటుల్గా, అది మనం ఎదురు చునంతగా, సామానయ్మైన వాటిని
మనము వదలిపెడతాము. సామానయ్మైన వాటియందు మనం తొటిలుల్తాము.
ఆ విధముగా మనము దేవుని పోగొటుట్కుంటాము. సామానయ్మైన వాటిలో
తొటిలుల్టవలన దేవుడు ఎంతో సామానయ్తగలవాడు. ఎంతవరకు అనగా
నేటి దినములోని పండితులు మరియు అనిన్ కాలాలలోనునన్వారు లకష్ల
లకష్లమైళళ్ రంగా ఆయనను పోగొటుట్కునన్ంతగా. ఎందుకనగా, వారియొకక్
తెలివితేటలలో, ఆయనవంటి గొపప్వాడు లేరని వారు తెలుసుకునాన్రు. అయితే,
ఆయనయొకక్ పర్తయ్కష్తలో, దానిని ఆయన ఎంతో సామానయ్తగా చేశాడు. దాని
ఉపరితలమునకు వెళిళ్పోయి, దానిని పోగొటుట్కుంటునాన్రు.
124 ఇపుడు దానిని పఠనము చేయుడి. అదంతా పఠనము చేయుడి. ఇకక్డ
సందరిశ్ంచిన పర్జలైన మీరు, మీరు మీ విడిదిగదులకు వెళిళ్నపుడు, ఆ
విషయాలు తీసికొని వాటిని ధాయ్నించుడి. మాకు అవి విడదీయబడినటుల్గా అది
విడదీయుటకు సమయం లేదు. అయితే మీరు మీ విడిది గదికి లేక బాడుగ
గదికి వెళిళ్నపుడు, లేక మీ రెకక్డ నివాసముంటునాన్రో అకక్డకు వెళిళ్నపుడు లేక
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యింటికి వెళిళ్నపుడు మీరది చేయాలని నేను కోరుతునాన్ను. అనిన్ కలిపి, అది
చదవండి.
125 ఆయనకు ఆయన బయలు పరచుకొను విధమున ఆయనను
పోగొటుట్కుంటాము. ఎందుకనగా ఆయన ఎంతో గొపప్వాడు. అయినపప్టికి,
అలుప్లకు ఆయన తెలియపరచుకొనుటకై సామానయ్తలో ఆయన దాకుక్ంటాడు.

శారా? గొపప్ వాటిలో ఆయనను పొందుటకు (గొపప్వాటిని పొందుటకు)
పర్యతిన్ంచవదుద్. ఎందుకనగా, దానిపైనుండి ఆయన దాటిపోతాడు. అయితే,
దేవుని యొకక్ సామానయ్తను వినుడి. అపుప్డు, సామానయ్మైన మారగ్ములో
యికక్డే, దేవుని మీరు కనుగొంటారు.
126 అతయ్ధికముగా మెరుగులు దిదిద్న లోకజాఞ్నం, విదయ్ ఎలల్పుడు ఆయనను
పోగొటుట్కొనన్టుల్గా చేయును. ఇపుప్డు, నేనికక్డలేను…మరియు నేనెరిగిన
యిదద్రు ముగుగ్రు పాఠశాల ఉపాధాయ్యులు యికక్డ రుచ్ండియునాన్రని
నాకు తెలుసు. పాఠశాలకు, విదయ్కు నేనికక్డ వయ్తిరికత్ముగా లేను.
నిరకష్రాసయ్తను నేను హెచిచ్ంచుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్నని కాదు. మరియు
అందుకొరకు నేనికక్డలేను. అయితే, అదేదనగా, జనులు దానిమీద అధికముగా
ఆధారపడతారు చివరకు సెమెనిరీలు మొదలైనవి. వారు, దేవుడు వారి
ముందుంచినవాటినే వారు పోగొటుట్కుంటునాన్రు.
127 ఆ కారణముచేత, సంఘశాఖలలో నునన్ సహోదరులకు నేను
వయ్తిరేకినికాదు. గానీ, సంఘశాఖల పదధ్తికి నేను వయ్తిరేకిని. ఎందుకనగా,
అది, దానికదే ఘనపరచకొన గోరుతుంది. మరియు—మరియు—మరియు
తనయొకక్ సేవకులునుఫలానా-ఫలానాసాధ్నములలో విధయ్నభయ్సించజేయును.
తరీఫ్తునిచుచ్ను. ఎంతవరకనగా, వారికి తగినంత, తరీఫ్తు విదయ్లేనటల్యితే, వారు
బయటకు గెంటివేయబడెదరు. మరియు—మరియు వారు మానసిక వైదుయ్ని
పరీకష్కు, మొదలగువాటికి తటుట్కోవలయును. ఒక మానసిక వైదుయ్ని వలన ఒక
సేవకుడు పరీకిష్ంచబడుట దేవుని చితత్మని నేను ఎనన్డు అనుకోను. అయితే,
వాకయ్ము దావ్రా పరీకిష్ంచబడవలసియునన్ది. ఔనా? వాకయ్ము కలిగ్యుండుటకు,
ఆయన పంపు, ఆయన మనిషికి, అది—అది—అది దేవునియొకక్ పరీకష్
మారగ్మైయుంటుంది.
128 “వాకయ్మును పర్కటించుము” ఇపుడు, యీ రోజు మనము తతవ్శాసత్మును
పర్కటించుచునాన్ము. మనము మతవిధానమును, సంసాథ్పకవిధానమును
పర్కటించు చునాన్ము. మరియు వాకయ్మును విడచిపెటుట్చునాన్ము. ఎందుకంటె
అది అరధ్ం కాదు అని వారు చెపుత్నాన్రు. అది అరధ్ంఔతుంది. అది చెసాత్నని ఆయన
చెపిప్యునాన్డు. అది చేయమని మనం ఆయనను అడుగుచునాన్ము.
129 ఇపుప్డు కొదిద్ నిముషముల కొరకు యికక్డ కొనిన్ పాతర్లను మనం
తీసికోబోతునాన్ము.
130 నోవహు దినములను మనం గమనిదాద్ం. నోవహు దినములు లోకజాఞ్నము
ఎంతగానో పాముఖయ్త నివవ్బడుటను, గౌరవించబడుటను దేవుడు శాడు.
ఆయనయొకక్ గొపప్తనమును పుటకు ఆయన ఒక సామానయ్ వయ్కిత్ దావ్రా
సాదారణ వరత్మానమును పంపాడు.
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131 ఇపుప్డు మనం ఎరిగియునాన్ము. నోవహు దినములలో—లో—లో
నాగరికత ఎంతో గొపప్గా ఉండెనని వారు చెపుప్కొనుచుండిరి. ఎంతవరకనగా
మన నవ నాగరికతలో యింకా ఆ హదుద్లు అందుకోలేనంతగా ఉనాన్ము.
మరియు అది ఆ సిధ్తికి వచుచ్నని నేను నముమ్తునాన్ను. ఎందుకనగా మన పర్భువు
చెపాప్డు నోవహు దినములలో ఉనన్టుల్గా మనుషుయ్కుమారుడు వచుచ్దినమున
ఉండును. ఆయనకొనిన్ ఉదాహరణలు యిచాచ్డు.
132 మరియు వారకక్డ ఈజిపుజ్లో పిరమిడ్ లను మరియు సిప్నిక్స్ లను కటాట్రు.
వారు మహా గంభీరమైన కటట్డాలు కటిట్రి. ఈ రోజు ఆలాటివాటిని కటుట్టకు
మనకు శకిత్లేదు. పరిమళ దర్వయ్ములు యు విధము వారికి కలదు ఈ
రోజువరకు అది యధాతధoగా కానిప్ంచుటకు శరీరానికి వారు ఒక—ఒక—
ఒక సుగంధదర్వాయ్లు సాత్రు. మనము చేయలేము. ఈ రోజు మనం మమీమ్లు
(చెడిపోకుండ సహజముగా యుండు శరీరములను) చేయలేము. ఆలాటి
పదారధ్ం మనయొదద్లేదు. నాలుగు లేక ఐదువేల సంవతస్రములుండు—
రంగులు వారికి ఉండవు. అది యింకా అదే రంగుకలిగ్యుండెను. శారా?
ఆలాటివి ఈ దినాన మనకులేవు.
133 మన నవీన నాగరికతకు చెపప్బడు అనేక విషయాలునన్వి. మరియు
కాబటిట్, విదయ్, విజాఞ్నము మనము వదలిపెటిట్న వాటికి ఎంతగా గొపప్
చిహన్ములుగా ఉనన్వో నీవు ఊహించగలవు? ఎంతటి—ఎంతటి గంభీరమైన
నాగరికతయై యుంటుంది. సరే, ఈ జాఞ్పకారాథ్లు!! ఎంతగా విజాఞ్నశాసత్ము,
ఒక—ఒక నవనాగరికత, విదయ్ పర్జలలో—ఉండవలసియుండెను. “వారు
ఉండవలసియుండిరి. వారికి వుండవలసియుండెను”, వారిలో అందరును
చదువుకునన్వారుగా ఉండియుండిరని నేను ఊహించుచునాన్ను.
134 మరియు కాబటిట్, దేవుడు, ఆ దినమునందునన్ ఆ గొపప్ కర్మమును

చి, వారి పదధ్తులు చి, సరైన వయ్కిత్ని కనుగొనలేకపోయెను. ఒక
అవిదాయ్పరుని, వయ్వసాయదారుని, గొరెలు కాయువాడైన నోవహు అను
పేరుగల ఒకని కనుగొనువరకు. మరియు పర్జలకు పర్కటించుటకు,
ఆయన, ఆయన వరత్మానమును అతనికి యిచాచ్డు. ఆ దినమున వారి—
వారియొకక్ పాండితయ్మునకు అదెంతో సామానయ్మైనది. వరత్మానముయొకక్
సామానయ్తవలన పర్జలు తొటిలుల్నంతగా సామానయ్మైనది మరియు
అయినపప్టికి, వరత్మానము, విజాఞ్నశాసత్ పరిగణలో హేతుబదధ్మైనది. అకక్డపైన
వరష్మేలేనపుడు, ఆకాశములో వరష్ం ఏలాగుండును? ఔనా! మరియు
అటువంటి—అటువంటి ఓడను కటుట్టయను సామానయ్ వరత్మానము. లోపలకు
వెళుళ్టకు ఒకదానిని కటుట్ట. అది తేలాడుటకు అకక్డ నీరే లేనపుడు. అతడొక
పిచిచ్వానిగా ఎంచబడెను. మనం ఏమని పిలుదాద్ం. నేటి దినాన ఒక—ఒక—
ఒక—ఒకటియిదైతే…ఉచఛ్రణను మీరు కష్మించితే “అతడొక వింతబంతి”
అయాయ్డు.
135 మరియు సరవ్సాదారణంగా, దేవుని పర్జలందరు “వింతబంతులే” ఔను.
వారటేల్ ఉంటారు. వారిలో ఒకడుగా నేనునన్ందుకు నాకు సంతోషం. కాబటిట్ మీకు
తెలుసా? నవనాగరికత విధమునకు వారు—వారు వయ్తాయ్సంగా ఉంటారు.
కాబటిట్ వారు వి డ్రంగా వింతగా యుంటారు. ఆయన చెపాప్డు. ఆయన
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పర్జలు “పర్తేయ్కించబడినవారు, వి డ్రంగా, వింతగా యునన్వారు, అయితే
ఆతమ్సంబంధమైన యాజకులు, రాజ వంశపువారు, దేవునికి ఆతమ్సంబంధమైన
బలులు అరిప్ంచువారు, తమ పెదవుల ఫలములు ఆయన నామమునకు సుత్తి
చెలిల్ంచువారు”. ఎంతటి—ఎంతటి పర్జలు వారు! వారిని ఆయన కలిగ్యునాన్డు.
136 మరియు గమనించండి. ఒక విధమైన ఢభకిత్గలవాడు ఆలయానికివచిచ్,
దానికంతటికి వేరుగా అగుపించు సువారత్ను పర్కటిసేత్, వారి నమిమ్కకు వేరైనది
చెపిప్నటల్యితే, ఆ దినమున అదెంతటి గొపప్ విషయమౌతుంది, మరియు
శాసత్జుఞ్లు అనాన్రు. “ఏంటి? ఇదంతా—ఇదంతా పిచిచ్” అని అనాన్రు. అకక్ డ
వరష్ంలేదని శాసత్రీతాయ్ ఏలాగు ని పించగలరు!
137 అయితే, గొరెలు కాచుకునే యీ సామానుయ్డు నమామ్డు. “అది దేవుడు
వరష్ము కురియునని చెపిప్నటల్యితే వరష్ం కురియును” ఔను?
138 మరియు ఒకరు సవ్సథ్పరచబడుటను రిచ్, ఈ దినానపోలిచ్ డు.
వారంటారు, “అది కేవలం ఉదేకం. ఆ కానస్రు, లేక—లేక—లేక ఆ పదారధ్ం
లేక ఆ వసుత్వు యింకా అకక్డునన్దని శాసత్రీతాయ్, నేను నీకు రుజువు చేయగలను”
అని. అయితే, సామానయ్ విశావ్సికైతే, అది వెళిళ్పోయింది. శారా? ఎందుకనగా,
అతడు పదారధ్ం వైపు చుటలేదు. అతడు వాగాధ్నం వైపు సుత్నాన్డు, నోవహు
మాదిరిగా.
139 కనుక నీవు చుట లేదా, “నోవహు దినములలో ఏలాగుండునో మనుషయ్
కుమారుని రాకడ యందు ఉండును”.
140 శాసత్రీతాయ్, వైదుయ్డు చెపప్గలడు, “ఇటు ! నీ గడడ్ అకక్డే యునన్ది. నీ
యొకక్ కానస్ర్ అటేల్ ఉనన్ది. నీ కుంటిచేయి అటాల్గేయునన్ది. నీవు వెరివాడవు.”
అని చెపాప్డు.
141 మరియు, జఞ్పిత్ంచుకో? నోవహు దినాలనుండి అదే ఆతమ్ అది చెపుచునన్ది
“పైన నీళుళ్లేవు, సాధనాలతో చం ని మేము ఛేదించగలము, అకక్డ నీళుళ్ లేవు”.
అయితే దేవుడు చెపిప్నటల్యితే, అకక్డ వరష్ం ఉనన్ది.
142 కనుక “విశావ్సమనునది నిరీకిష్ంపబడు వాటియొకక్ నిజసవ్ పమును,
అదృశయ్మైనవి ఉనన్వనుటకు ఋజువునైయునన్ది.” విశావ్సము, దానియొకక్
కడపటి విశర్మసాథ్నమును దేవుని వాకయ్ముపైనే తీసుకొనును. అకక్డే, అది దాని
విశర్మసాధ్నమును కనుగొనును. మీరు అరధ్ంచేసికునాన్రా?. [సభ “ఆమేన్ ” అని
చెపిప్నది—సంపా]. దానియొకక్ విశర్మసాథ్నము, దేవుని వాకయ్ముపైనే.
143 “ఆలాగని దేవుడు చెపాప్డు”. అకక్డే నోవహు, తన విశర్మ సాధ్నమును
తీసుకునన్ది. అది అయిపోయినది. ఇపుప్డు మీరు మరలా గమనిసేత్, నోవహు
అటువంటిది నముమ్టవలన, ఒక ఢభకిత్ గలవాడయాయ్డు.
144 పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్మును ఈ రోజు ఎవరు నముమ్తారో వారిని, ఇపుప్డు
సంఘము చెపుత్ంది, “వీరు ఢులని” అంటారు. వారు ఉదేక రితులై, భీతిచేత
దెబబ్తినన్వాటి కంటె మరొకరుకాదు అని అంటారు. అయితే దేవునియొకక్
వాకయ్ము బోధిసుత్ంది యని కొదిద్గా మాతర్మే తెలుసు. అది యొక వాగాధ్నము.
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145 మరియు నోవహునకైతే, “ముసలివాడు మతితపిప్పోయాడు; శాసత్రీతాయ్
అతడు తపుప్; మరియు—మరియు—మరియు మనసుస్ రీతాయ్ అతడు తపుప్”
అని వారెంత అనినపప్టికి అయితే నోవహుకుయైతే అది పర్భువుయొకక్ వాకయ్ము.
నోవహు దానితోనే నిలబడాడ్డు. మరియు దానియొకక్ సామానయ్తను రిచ్
జాఞ్నులు, వివేకులు తొటిలాల్రు, వారి ఉనికిని పోగొటుట్కునాన్రు. అదెంతటి
ఒక—ఒక—ఒక గదిధ్ంపు, ఆ తరమునకు!
146 చాలామంది అంటారు, “అకక్డ వెనుకటి దినాలలో నేనుండినటల్యితే!”, అని.
లేదు, నీవు అదే విధముగా పర్వరిత్ంచియుందువు. ఎందుకనగా, ఈ దినమును,
తిరిగి అదే విషయము మరలా పర్తుయ్తప్తిత్యౌతుంది, యింకొక పమున,
అపుప్డు వారు చేసినటుల్గా, ఈ రోజు దానిపైన వారు తొటిలుల్తారు.
147 సందేహము ఏమిలేదు, వారియొకక్ దినాలలో చాలినంతమంది బోధకులు
వారికి యుండిరి. నోవహుయైతే దేవునిచేత పేరేపించబడినవాడు. మరియు
ఏమి గోమొఱాఱ్కు జరగబోవుచునన్దో నోవహు డగలాగ్డు, ఆ వయ్భిచారపు
చెడడ్ తరమును దేవుడు ఉండనివవ్డని అతడు ఎరిగియునాన్డు. కాబటిట్,
ఈ దినమున ఏమి చేయగలము, అదేవిషయానిన్ చుటతపప్. నవీన
సొదొమా గొమొఱాఱ్! శారా! వయ్భిచారులైన దుషట్పర్జలు, పాండితయ్ముచేత
ఎంతగానో త యబడినవారు. ఆయనయందు ఆయన వాకయ్ము యొకక్
పర్తయ్కష్తయందు ఆయన వాకయ్ము పు సామానయ్తలో తొటిలుల్తారు.
148 అకక్డ పర్పంచములో ఎటువంటి వయ్కిత్గానిలేదు. రోజెలాల్, అది…
లేక, మరియు—సాకాష్తుత్ దేవుని యొకక్ వాకయ్ము మనలో పర్తయ్కష్మౌట.
మేము— డలేదని చెపప్రు. కడవరి దినముల వాగాధ్నము, పర్కాశించవలసిన
సాయంకాల వెలుతురులు, అవి చుటకు ధనుయ్లమైయుంటునాన్ము.
మరియు అధికముగా త యబడిన వారు, నాగరికత చెందినవారు, ఇది
వారికి మరుగుచేయబడినది. తండియైన దేవునితో యేసు చెపాప్రు, ఆయన
యిలాగు చెపాప్డు, “దానియొదద్ నుండి నీవు అది మరుగుచేయుట, అది నీకు
పియమైయునన్ది. ఔను, తండి, నీవు అది మరుగు పరచచితివి”. వారి జాఞ్నముతో
వారిని ఉండనిముమ్…
149 మీరు గమనించారా, ఆది యందు పాపమనే పేడలో బంతిని దొరిల్ంచినది
జాఞ్నమే. హవవ్సాతానును కలసి, ఆమె జాఞ్నమును వెదకుతునన్పుడు, సాతాను,
ఆమెకు అది యిచిచ్నది. మరియు జాఞ్నము, వాకయ్మునకు విరుదధ్ము. మనము
జాఞ్నము కలిగ్యుండవలెనని కోరబడలేదు. ఏదైతే ముందుగా చెపప్బడినదో
దానిమీద విశావ్సము కలిగ్యుండవలెనని కోరబడుచునాన్ము. శారా? కాబటిట్,
అయితే, ఈనాడు, పండితులు దానిని ఎంతగానో మెరుగులు దిదిద్, దానిని
పైనపెటిట్ దానికి వారి సవ్ంత అనువాదానిన్ పెడుతునాన్రు, ఎపుప్డు అంతే. అదే
దానిని వారు ఈ రోజు చేసాత్రు; అదే కొలపర్మాణంతో. ఇపుడు పర్జలు…
150 లేదా, ఆనాడు పర్జలు పోగొటుట్కొనుటకు కారణం, ఈ రోజు చేసి
పోగొటుట్కునటుల్గా, అదే విషయం. వారు…వారు తెలివితేటలు గలవారుగా
నునన్ందున, అది నమమ్లేకపోయారు. వరత్మానం ఎంతో సామానయ్మైనది.
వరత్మానం యొకక్ సామానయ్తను నమమ్లేనంత తెలివైన వారువారు. శారా?
ఓ సతయ్మందు దేవుడు దానిని ఎంతో సామానయ్తగా చేసెను. తెలివిగలవారు,



దేవుడు సామానయ్తలో తనకుతాను మరుగుచేసికొని అటుతరువాత, ఆవిధముగనే… 27
జాఞ్నవంతులు అది పోగొటుట్కొనేంతవరకు. ఎందుకనగా అది ఎంతో
సాదారణమైనది. అదే దేవునియొకక్ ఔనన్తయ్ను గొపప్చేసినది. ఎందుకనగా
మహోనన్త సిథ్తిలోయుండి, తనకుతాను సామానయ్త చేయుచునన్ది.
151 నేటి దినాన, మనుషుయ్లు వారు దేవుని సంబంధులు కారని

పించుకొనుచునాన్రు, వారు గొపప్వారు కావలయునని, వారు గొపప్వారుగా
అగుపించుకొనుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్రు. “పెదద్ బిషపుప్, డాకట్ర్ . హోలీ పోప్ ,”
వారు తమకు తాము అగుచునాన్రు. వారు నిజముగా కాకపోయినను. దేవుడు,
మహోనన్తుడైయుండి, సామానుయ్నిగా తనకు తాను దిగివచెచ్ను. సామానయ్తయే
గొపప్తనము.
152 మనం జట్ పెల్యిన్ ను కటట్గలము, మనయొకక్ రాకట్ ను…పేలచ్గలము…
కకష్లో ఒక—ఒక—ఒక కిష్పణిని పెటట్గలము. ఇవనిన్ మనం చేయగలుగ్తాము,
అయినను, అయితే, ఒక గడిడ్ చను నిరిమ్ంచలేం. ఊహు. ఆమేన్ . ఏంటది?
అయితే, వెనుకకు తిరిగివచిచ్, ఆ గడిడ్ని చేసినదేదో చి, ఆ గడిడ్ని చేసిన సాకాష్తుత్
దేవుని అంగీకరించుటకు బదులుగా, ఒకరు నిరిమ్ంచిదానికంటె వేగముగాపోవు
ఒక దానిని తయారు చేయుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్ము. ఔనా? నిరిమ్ంచి
153 మనము, మనయొకక్ ఆలయములలో ఎంతో తెలివైన వారముగా
వివేకవంతులుగా ఉనాన్ము. ఎంతవరకనగా మిలియన్ డాలరుల్ కటట్డమును
లేక పది మిలియన్ డాలరల్ భవనమును నిరిమ్ంచునంతగా – అయినను, అయితే,
మెతడిసుట్ వారికంటె ఒక ఉతత్మమైన భవనానిన్ నిరిమ్ంచ పర్యతిన్ంచుచునాన్ము,
లేక పెసిబ్టేరియనల్ కంటె ఒకటి నిరిమ్ంచ బాపిట్సుట్లు పర్యతిన్ంచుట మరియు
పెంతెకోసుత్లు ఎలుకల పందెములో ఉనాన్రు. అయితే, విషయం యిది, మనము
ఆ లజరుగు చినన్ సేవలో, దేవుడునాన్డను కారయ్మును గురిత్ంచుటకు
మనము తగిగ్ంచుకొనలేక అధిక తెలివిగలవారమై మన సవ్ంత మారగ్ముల మీద
ఉనాన్ము. శారా? ఔనది నిజం. మన సామానయ్తలో, తొటిలుల్ట, వారెలల్పుడు
అదిచేశారు.
154 ఇపుడు వారు—వారు ఎంతో తెలివైనవారైనందున, ఆలాటి సాధారణ
వరత్మానమును నమమ్లేక పోయారు. వారు కలిగ్యునన్ విజాఞ్నశాసత్ సంబంధమైన
పరిశోధనలకు అది తగినంతగా మెరుగుపరచబడలేదు. ఆ దినమున వారు—
వారికునన్టువంటి విదాయ్పర్ణాళికలకు తగినంతగా వరత్మానంలేదు. విజఞ్తకాలేదు

శారా? దేవుడునాన్డని తెలుసుకొనుటకు వారు చదివియుండిరి. ఆయన
గొపప్ వాడనియు, వారు చదివియుండిరి, తముమ్ను తాము, ఆయనతో
గొపప్గా కటుట్కొనుటకు పర్యతిన్ంచిరి, పైకి వెళుళ్ మారగ్ము ఎలల్పుడు కిందనే
యుంటుంది.
155 ఇపుడు ఉతత్ర దృవము ఉతత్ర దృవమని ఎవరికి తెలుసు? లేక దకిష్ణ దృవము
ఉతత్రమని? లేదా ఉతత్ర దృవము దకిష్ణమని, దకిష్ణ దృవము ఉతత్రమని, ఏది పైన,
ఏది కింద? మనము నయ్ములో వేలాడుచునాన్ము. మనం అంటాము “ఉతత్ర
దృవము పైన” యని. నీకెలాగు తెలుసు. దకిష్ణ దృవము ఉతత్రం కావచుచ్ను.

శారా? మనకు తెలియదు. కాబటిట్, జాఞ్పక ముంచుకుందాం, ఈ వాకయ్ము…
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156 అంటారు. “సహోదరుడా బెన్ హాం! ‘పైన కిందయని’ నీవేలా చెపప్గలవు?”
అని.
157 యేసుకీసుత్ మాట మీద ఆధారము చేసికొని, ఆయన చెపిప్యునాన్డు.
“తనున్తాను తగిగ్ంచుకునన్వాడు హెచిచ్ంచబడును. గాని తనున్తాను
హెచిచ్ంచుకునన్వాడు తగిగ్ంచబడును.” ఆలాగైతే, ఖచిఛ్తంగా, పైనకింద,
కిందపైన.
158 షికాగోలో ఒక వృదుధ్డైన భకుత్డు చెపిప్నటుల్, ఒక సంసాథ్పకము నుండి
వచిచ్న ఒక సేవకుడు కొందరు పెంతెకోసుత్ వారి ముందు లేచి నిలబడాడ్డు.
అతడు తనయొకక్ అనిన్ బుదిధ్ కుశలతలు కలిగ్యునాన్డు. అతడకక్డ లేచి నిలబడి,
పెంతెకోసుత్లు ఏమి ఎరుగని మాటలు వినియోగించాడు. పెంతెకోసుత్వారికి
అరధ్ం కాలేదని అతడు శాడు. మరియు అతడు, తన గుండె విరచి అతడు
“ఫలానా, ఫలానా పరిశుదధ్ డాకట్రునని,” షికాగోలోని “ఫలానా-ఫలానా” పెదద్
పాఠశాలకు చెందియునాన్నని చెపాప్డు. మరియు అతడు చు ట్ శాడు. ఆ
పెంతెకోసుత్వారు ఒకరినొకరు చుకునాన్రు. అతడేమని మాటాల్డుచునాన్డో
వారికి తెలియదు. అతడెంతో విదాయ్వంతుడు, తెలివైనవాడు, పండితుడు. వారికి
తెలియదు.
159 అది, ఒక సెనెటు సభలోని సభుయ్డో, లేక ఒక మనిషి ఈ మధయ్నే అదయ్కష్పదవికి
పోటిచేసి ఓడిపోయినటుల్ యుంటుంది. టక్ కోట్స్ నాతో అనాన్డు. నేను
తలిల్…యొకక్ సమాధి కారయ్కర్మమును బోధిసుత్, పునరుతాథ్నమును రిచ్
మాటాల్డు , పునరుతాథ్నము యొకక్ నిశచ్యతను చెపుత్నాన్ను. “ రుయ్డు
తిరిగి లేచుట ఎంత నిశచ్యమో, నేను లేసాత్ను. ఆకులు రాలు కాలంలో గడిడ్
చనిపోవుట ఎంత నిశచ్యమో, ఆకులు చెటుట్నుండి రాలిపోతవి. అవి తిరిగి
వసత్వి. మి, కకష్ చుటుట్, తనకుతాను తిరుగును సరిదిదుద్కునన్పుడు, అది తిరిగి
లేవవలసియునన్ది.”
160 టక్ అనాన్డు. “బిలీల్, ఆ వరత్మానానిన్ నేను అభినందిసుత్నాన్ను” అని.
నేను, సహోదరుడు నెవిల్ కారులో కలసి రుచ్నాన్ము. నేననాన్ను, “టక్ …”
అతడనాన్డు నీ వరత్మానాలను నేను అభినందిసుత్నాన్ను.

నేను అనాన్ను. “టక్ నాకు విదయ్లేదు”. అతడు చెపాప్డు.
“అందును రిచ్న మంచి భాగము అదే” శారా?

161 మరియు చుటకు వెళాళ్డని చెపాప్డు…సరే, ఆ మనుషుయ్డు ననున్
కష్మిసాత్డని నేననుకుంటాను, నా భావము కాదు…అడ్ లాయ్ సీట్వెన్ సన్ ,
మీకు తెలుసా. అతనివి పదిహేను నిముషాలు వినాన్నని చెపాప్డు. శీర్ సీట్వెన్ 
సన్ తెలివిగల బోధకుడు అయియుంటాడు. మీకు తెలుసా, టక్ చెపుప్వరకు…
కళాశాల విదయ్ గల వాడనుకుంటాను అతడు చెపాప్డు. మరియు అతడు
అకక్డ రొచ్ని నిదర్పోయాడు. అతని మాటలు విం పదిహేను నిముషాలోల్
నిదర్పోయాడు. అయితే చెపాప్డు కళాశాల చదువు ఉనన్పప్టికి, నేను అరధ్ం
చేసికోలేదు. అయితే కొదిద్ మాటలే అతడు చెపాప్డు, అవి ఎంతో మెరుగుదిదిద్నవి.
అతడు ఆనాన్డు. “నీ డికలలో నేను నిదర్పోవడం నీవు డలేదు. ఔనా,
సహోదరుడా బెన్ హాం?”



దేవుడు సామానయ్తలో తనకుతాను మరుగుచేసికొని అటుతరువాత, ఆవిధముగనే… 29
162 కాబటిట్ శారా! అది దానియొకక్ సామానయ్త. సాదారణ సామానయ్త. అకక్డే
దేవుడుంటాడు.
163 ఇపుప్డు దేవుడు సామానయ్తలో చేయు కారయ్ముల అరధ్ం చుటకు ఆ
దినాన వారు—వారెంతో తెలివైన వారుగా యుండిరి. వారికొరకై అది మెరుగులు
దిదద్లేరు. అది మెరుగులు దిదద్బడవలసియుండెను. అదెంత మినన్గానో రంగులు

యబడవలసి యుండెను లేదా వారది పోగొటుట్కుంటారు. ఇపుప్డు అయితే,
ఘనమైన యెహోవా, ఆయన వాకయ్మునందు మరుగు చేసికొనెను. ఆయన
వాకయ్ములో నమిమ్నపర్జలను, వారిని రకిష్ంచుట దావ్రా, మరియు సామానయ్మైన
వరత్మానమును తెచుచ్ట దావ్రా ఆయనను ఆయనను బయలుపరచుకొనెను.
నోవహు యొకక్ సామానయ్ వరత్మానమును, దేవుడు అది నెరవేరునటుల్ చేసెను.
ఇపుడది గమనించుడి.
164 ఇపుడు ఆ తరువాత, మరలా మోషే యొకక్ దినమున, గమనించు యింకొక
విమోచనా యొకక్ కాలము.
165 దేవుడు, తన యొకక్ పర్జలను విమోచించుటకు ఒకటి చేయబోతునన్పుడు,
దేవుడు పర్జలకు వరత్మానము పంపును. అదెంతో సామానయ్మైనది, ఈ ముదర్లను
విపుప్నపుడు మనమది పటుట్కుంటాము. ఇది పర్పర్ధమముగా తెచుచ్టలో అదే
నా ఉదేద్శయ్ము. ఆ—ఆ—ఆ ముదర్లు విపప్బడుట ఎంతో సులభమని, దానిని
మనం కనుగొంటాము. తెలివైనవారు, మిలియనల్ మైళళ్లో పోగొటుట్కుంటారు.

శారా? అందుకొరకై, దేవుడు ననున్ అభిషేకించునని నేను నిరీకిష్సుత్నాన్ను.
శారా? శారా? అది పైనుండి పోవును, ఆ కారణంచేతనే ఈ ఉదయం

ఈ వరత్మానమును రిచ్ తలసుత్నాన్ను. దేవుని యొకక్ సామానయ్తమీద పునాది
వేయడం. సుత్నాన్రా! దేవుడే విధముగా సామానయ్తమీద తనకుతాను మరుగు
చేసికొనునది ఏలాగు యనునది శాల్ఘించతగినది.
166 అలా ఆలోచించు, వారు అణువులను పగలగొటట్గలరు. పర్తీది చేయగలరు;
అయితే, జీవము దగగ్ఱకు వచిచ్నపుడు. అదెకక్డనుండి వచిచ్నదో డా వారు
చెపప్లేరు. ఒక సాధారణమైన గడిడ్ చ, దేవుడు దానిలో దాగియునాన్డు.
వారు చం నిపైకి రాకెట్ ను వారు పర్యోగించగలరు. మరియు—రాడార్ ను
అకక్డకు పంపగలరు. మీరేమేమో చేయగలరు. అయినపప్టికి, గడిడ్పరకలోని
జీవమును వివరించలేరు. ఔను. శారా? అదెందుకనగా, అది వివరణ
చేయబడదు. అదెంతో సాధారణమైనది. అది వారు డలేకునాన్రు.
167 ఇపుడు మోషేను గమనించు, ఆయన వాకయ్ పర్కారముగా, దేవుడు
ఇశాయేలీయులను విమోచించు దినమున ఆయన ఏం చేశాడు? ఆయన
ఒక సామానయ్మైన కుటుంబమును ఎనున్కునాన్డు. వారిని రిచ్న వివరణ
మనయొదద్లేదు. శారా, కేవలం “లేవి కుమారుడనే,” మనకు తెలుసు.

శారా? అతని భారయ్ ఒక—ఒక అతడు కేవలం ఇశాయేలీయులలో
సాధారణమైన బానిస, అయితే విమోచకుని తెచుచ్టకై, దేవుడు ఆ కుటుంబమును
ఎనున్కునాన్డు. కేవలం సాధారణమైన దా కుటుంబము. ఆయన వెళిళ్,
రాజవంశములోని వారినిగాని, ఖాయ్తిగాంచిన వారిని గాని లేక మరెవరినో
తీసికొనలేదు. లేక చివరికి జారిని తీసికొనలేదు. ఆయన సామానయ్మైన,
సాధారణమైన కుటుంబమును తీసుకునాన్డు. శారా? సామానయ్త. ఆయనేమి
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చేశాడో గమనించు. అపుప్డు ఆయనొక బిడడ్ను తెచాచ్డు, ఒక సాధారణమైన
మానవుడు. అతడు…
168 అతడు—వారిని విడిపించుటకు ఆయన కోరినటల్యితే, ఆయన రుయ్ని
నియమించగలడు, వారిని విడిపించుటకు, ఆయన గాలిని నియమించగలడు.
వారిని విడిపించుటకు ఆయన ఒక దేవ తను నియిమించగలడు. ఓ
హలెల్ య! ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటె, దేవుడది చేయగలడు.

“సరే, అది నీకెలాగు తెలుసు సహోదరుడా బెన్ హాం?”
169 దేవుడు, ఆయన పర్ణాళికను వదలడు. ఆ కారణం చేతనే, ఈ దినము
అది సామానయ్ముగా ఉండవలసియునన్దని, మేమెరిగియునాన్ము. శారా?
ఆయన ఎలల్వేళలలో సామానయ్తలో పనిచేయును. అయితే, దేవుడు ఆరంభంలో,
సువారత్ను పర్కటించుటకు రుయ్ని చేయగలడు లేక సువారత్ను పర్కటించుటకు
గాలిని చేయగలడు. లేక సువారత్ పర్కటించుటకు ఒక దేవ తను చేయగలడు,
అయితే ఆ ఉదేద్శయ్ం కొరకు మానవులను నియమించాడు మరియు దానిని
ఆయన ఎనన్డు మారచ్డు. ఆయన…సంఘశాఖలను నియమించలేదు. మనుషయ్
గుంపులను ఆయన నియమించలేదు. సువారత్ను పర్కటించుటకు మనుషుయ్లను
ఆయన నియమించెను. యంతర్ములను కాదు. యంతర్ సామాగినికాదు. లేక
ఏలాటి దేవ తనుగాని నియమించలేదు. అది మానవుడు!
170 మరియు అకక్డునన్ పర్జలకు ఆయన వియోచన తెచుచ్టకై, బానిసల
గుంపులోనునన్, సామానయ్కుటుంబంలో పుటిట్న సామానయ్ మానవుని ఆయన
పంపాడు. ఓ, మై ఎటువంటి దేవుడు ఆయన, సామానయ్తలో తనకు తాను
బయలుపరచుకొనును!
171 ఇపుడు గమనించుడి. ఆయన అతనికి లోకజాఞ్న విషయములో
తరీఫ్దునిచాచ్డు. తదావ్రా, అతడు ఓడిపోగలందులకై; విశావ్సము
దావ్రానే మనము విడుదలపొందవలసి యునన్ది. అతడు ఐగుపీత్యులకు
బోధించునంతటివానిగా, జాఞ్నమునిచుచ్నంతటివానిగా
విధయ్నభయ్సించువానినిగా, ఆయన అతనిని అనుమతించెను. అతడెంతో
తెలివైనవాడు. దేవుడు, ఆ యొకక్ సామానయ్ కుటుంబంతో యుండెను. బహుశా
వారు, వారి పేరును వారు వాయలేరేమో. మరియు మోషే ఉనన్తమైన
పాండితయ్మును అభయ్సించెను. అటువంటి గొపప్ విదయ్తో ఉపదేశకులకు
అతడు జాఞ్నము ఉపదేశించగలెగ్ను. అతడు పండితులకు బోధింపగలిగ్ను.
ఔను. ఆ విధముగా అతడు ఎదుగుటకు ఆయన అనుమతించెను. కాబటిట్
దీనతవ్ంలో ఆయనకు ఆయన బయలుపరచుకొనుటకై జాఞ్నం వలన పర్యోజన
మేమిలేదని పుటకు ఆయన దీనతవ్ంలో బయలు పరచుకోగలెగ్ను. మోషే,
తనయొకక్ మేధాశకిత్లో ఘోరముగా విఫలుడాయెను. ఆయన ఉదేధ్శయ్ం కొరకు
అతడామారగ్మందు ఉండుటకు అనుమతించెను, తదావ్రా అతడు విఫలుడౌట
కొరకై, అతడు అపజయ మొందాడు మరియు అతడు పడిపోయాడు.
172 కాబటిట్ “శకిత్చేత బలముచేత కాదని” పించుటకు. అయితే,
ఐగుపుత్జాఞ్నము చేతకాదు, మన పాఠశాలల జాఞ్నముచేకాదు, సెమినరి
పాఠశాలల బలమువలనకాదు, అయితే, సంసాథ్పకముల ఐకయ్తవలన కాదు,
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మన పాండితయ్ ఉపదేశముల బలము వలన కాదు “అయితే, నా ఆతమ్ దావ్రానే
యని దేవుడు చెపుప్చునాన్డు”. అతని యొకక్ జాఞ్నము, దాని అంతమున
అదృశయ్మైపోయినది. దేవుడు అతనిని అకక్డ మండుచునన్ పొదయొదద్
కలసినపుడు అతడు, తన చెపుప్లు తీసి తనున్తాను దీనతవ్ంలో తగిగ్ంచుకొనుటకై
మరియు అతని జాఞ్నానిన్ రిచ్ మరచిపోయాడు.
173 దేవుడు, విమోచనమును తీసికొనివచుచ్చు—జాఞ్నముతో అతనికి తరీఫ్దు
యియయ్వలసివచెచ్ను. అతడు పడిపోవుటకొరకై, నీవు నీ సవ్ంత తెలివియగు
బాహువు మీద, లేక మరియొకరి తెలివి మీద ఆనుకొనలేవని, ఆయన
బాహువును పుటకు అతడుపడునటుల్ చేసెను మీరది డగలిగ్తిరా? [సభ
“ఆమేన్ ” యని చెపిప్రి.—సంపా.] ఆలాగుచేయుటలో దేవునియొకక్ ఉదేధ్శయ్
మేదనగా, దీనతవ్ంలో ఆయనకు ఆయన కనపరచుకొనుట. ఉనన్త సాథ్నానిన్
మోషే పొందుటకు ఆయన అంగీకరించాడు. ఫరోతరువాత వాడౌనంత
వరకు. అతడు శకిత్గల సైనాయ్ధిపతి. చరితర్ పర్కారముగా, మోషే, తానొకక్డే
చుటుట్పర్కక్ల దేశములను జయించాడు. తరువాత, తనకునన్ అనిన్ సామరధ్
యోగయ్తలతో పర్భువు యొకక్ కారయ్మునకు అతడు తిరిగి వచిచ్నపుడు, అతడు
తలకిందులగునటుల్ చేశాడు. తదావ్రా, అతనిని అకక్డ ఎడారిలో ఉంచి,
అతనిలోనునన్వనిన్ కొటిట్వేసెను. తరువాత అతనికి అగుపించాడు. దీనతవ్ంతో
పర్జలను విమోచించుటకు అతని చేతిలో ఒక కరర్తో అతనిని పంపాడు.
174 అపుప్డు ఒక సైనిక శికష్ణదావ్రాను, ఒక విదయ్దావ్రా, ఒక విజాఞ్న విదయ్
దావ్రాను, అతడది చేయలేకపోయాడు. సైనిక బలము దావ్రా అతడది
చేయలేకపోయాడు. మరియు ఆయన అతనికి ఎడారిలో ఒక వంకి కరర్ను
యిచాచ్డు, అతని దావ్రా ఆయనది చేశాడు. దేవుడు, దీనతవ్ంలో, సామానయ్తలో
ఉంటాడు. దేవుడు ఒక కరర్లో, మోషేలో ఉండెను. మోషే యొదద్ కరర్ ఉనన్ంత
కాలము, అది దేవునియొదద్ ఉనన్టేల్, ఎందుకనగా దేవుడు మోషేలో ఉండెను.
నిశచ్యం.
175 గమనించు. “శకిత్చేత—బలము చేతకాదు నా ఆతమ్ దావ్రానే”, అయితే,
నాయొకక్ చినన్ విశావ్సం దావ్రానే!
176 తన తలిల్యొకక్ ఉపదేశమువలన, మోషే, తాను విమోచకుడేనని అతడు
గర్హించియుండెను. అలాగు చేయుటకు సైనిక శకిత్తో, అతడు తరీఫ్దు పొందెను.
అయితే అది సఫలతకాలేదు. శారా? అతనికి తెలివి ఉనన్ది. అతనికి విదయ్
ఉనన్ది. అయితే అది పనిచేయలేదు. కాబటిట్ అదంతా అతడు మరచిపోవలసి
యుండెను. మరియు సామానయ్సిథ్తియగు దేవుని, ఆయన వాకయ్మును తీసికొని
సిథ్తికి వచిచ్, తరువాత పర్జలను విమోచించెను. ఔనండి.
177 దేవుడు విమోచించును. (దేనిదావ్రా?) ఆయన వాకయ్మందలి
విశావ్సముదావ్రా. ఎలల్పుడు అంతే. మనకు సమయముంటె మనమది దాద్ం.
మనకు షుమారు యింకా ఇరవై నిముషాలు ఉనన్ది. మనము…
178 కయీను మరియు హెబెలును దాద్ం, ఒక విధమైన సౌందరయ్ముదావ్రా
క ను, ఏవిధముగా, దేవుని సంతోషపరచగోరినది.
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179 మరో విధము పర్జలు తలసాత్రు. “గంభీరమైన, అందమైన వసత్ములు
ధరించిన సభదావ్రా— జారులదావ్రా అంగీలు ధరించిన సేవకులు, వసాత్లు
ధరించిన గాయకులు యివనిన్ ధరించుట, అది—అది దేవునికి సంతోషము
కలుగజేయును” అని పర్జలు తలసాత్రు. అదెకక్డ నుండి వచిచ్నదో మీరు

డగలరా? క ను ఆలాటిదే పర్యతిన్ంచాడు. మరియు అతడు, ఆయనకు
యొక బలిపీఠము కటాట్డు, అతడు దానిని అందంగా తయారుచేశాడు అనుటకు
సందేహం లేదు.
180 ఆ మనుషుయ్డు యధారధ్వంతుడు. అతడు ఆరాధనచేశాడు. “నేను
విధేయుడుగా నునన్ంత కాలము, ఏలాటి వయ్తాయ్సముండదు” అని
అతడనుకునాన్డు. అది వయ్తాయ్సము కలిగ్ంచును. నీవు యదారధ్ంగా తపేప్.
181 గమనించుడి. అతడు—అతడు యీ బలిపీఠమును కటాట్డు, లు
చకక్గాపెటిట్, అందమైన ఫలములు పెటిట్ “నిజంగా మహోనన్తుడు, పరిశుదుధ్డు,
నిరమ్లుడు, అందమైన దేవుడు ఆ అరప్ణను సీవ్కరించును” అని తలంచాడు.
అయితే, గమనించుడి, తన సవ్ంత జాఞ్నముతో దానినతడు చేశాడు. తన సవ్ంత
తలంపులతో అది అతడు చేశాడు.
182 అదే యీ రోజు డా. అది—వారు, వారు—వారు…వారి సవ్ంత
జాఞ్నము చేత, వారి పాండితయ్ంచేత, వారి విదయ్చేత మరియు వారు నేరుచ్కునన్
నీతిశాసత్ంచేత
183 “అయితే, హెబెలు పర్తయ్కష్తదావ్రా, విశావ్సముదావ్రా ఎంతో శేషట్మైన
అరప్ణను దేవునికి అరిప్ంచెను”. మానవతవ్ంరీతిలో మాటాల్డినపుడు, అది

డగా అందు రిచ్ పరిశుభర్త ఏమిలేదు. ఆ చినన్దానిని మెడపటుట్కొని
గటిట్గా లాగుచు, ఆ విధంగా చు ట్ర దాకాష్తీగచుటిట్ దానిని బలిపీఠమునొదద్కు
లాకొక్చాచ్డు. దానిని రిచ్ అందమైనది ఏదీలేదు. బలిపీఠముపైన దానిని
పరుండబెటిట్, ఒక—ఒక పదునైన రాతితో దాని చినన్ గొంతుకోశాడు. దాని
రకత్ము తనమీద చిందింపబడి, అది అరుపులు అరు త్ చనిపోయేంతగా
లాకొక్చాచ్డు. చుటకు అది భయంకరమైన దృశయ్ము. అయినను, అది
సామానయ్మైన విషయము.
184 సామానయ్తలో, తన తలిల్యొకక్ తండియొకక్ రకత్మునకు తాను జనిమ్ంచాడని.
అతనికి తెలుసు, తనయొకక్ తలిల్ రకత్మువలన, తన తండి రకత్ము వలన
యని తెలుసు. పడిపోవుటకు కారణమైనది రకత్ము. కాబటిట్ రకత్మే దానిని
తిరిగి తెచుచ్టకు కారణమౌతుంది. కాబటిట్, దేవునికి శేషట్మైన అరప్ణనుఅతడు
అరిప్ంచెను. కారణం : అది అతనికి బయలుపరచబడెను.
185 మరియు మరికొందరు సహోదరులు వారు యాపిలుల్ పియర్ వారు
తినియుంటారని అనుకుంటునాన్రు. గత దినము వారాత్పతికలో విపరీతమైన
విషయం నేను—నేను శాను. వారు చెపాప్రు “హవవ్ తినన్ది యాపిల్ ” కాదని
ఋజువు చేసాత్మనాన్ం “అది “యాపికాట్ ” అని వారనాన్రని అనుకుంటాను.

డండి. ఓ!! ఎకక్డనుండి ఆ ఆతమ్ వచిచ్నదో డుడి!
186 మరియు వారు చెపాప్రు “మోషే ఎరర్సముదర్మును దాటలేదు. అవి, అకక్డ
రెలుల్ కుపప్లునన్వి. రెలుల్ గడిడ్—సముదర్ము. అతడు ఇశాయేలీయులను రెలుల్ గడిడ్
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సముదర్మునుండి తీసికొని వచాచ్డు. సముదర్ముయొకక్—చివరన అకక్డ రెలుల్
కుపప్లు కుపప్లుగా యుండెను మరియు మోషే సముదర్మును దాటాడు. అయితే
అతుడు రెలుల్ సముదానిన్ దాటాడు. ఎతత్యిన గడిడ్ మొదలైనవి యునన్వని, అకక్డ
అతడు దాటాడని వారు చెపాప్రు”. ఎంతటి హాసాయ్సప్దమది!
187 “నీళుళ్”, బైబిల్ చెపుత్నన్ది, “కుడి ఎడమలకు విభజింపబడెను” యని.
“వేరుపరచటకు, బలమైన— రుప్గాలిని దేవుడు పంపెను”, ఔనా? ఔనా?
188 వారు, వారి సవ్ంతమారగ్ములలో అరధ్ంచేసికొనుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్రు.
వారు ఆ విధముగా ఎలల్పుడు తపిప్పోయారు, వారు తపిప్పో నే యుంటారు.
ఇవనిన్ మీకు తెలుసు!
189 మరియు ఎవరైతే పైకి భకిత్గా యుంటాడో, అటిట్, ఈనాటి
పర్కృతి—సంబంధమైన మనిషికి కయీను ఒక పోలిక. బాహయ్ంగా
ఒకటి చేయాలనుకునాన్డు. అయితే, అతడు ఆలయమునకు వెళుళ్ను,
భవనంకొరకు—చాలాపనులు చేయును.

అకక్డ సంఘము ఒకటే ఒకటియునన్ది, అందులో నీవు చేరలేవు. ఇవనిన్
అదెద్యిలుల్.
190 ఇవి అదెద్ ఇలుల్లు. శారా! నీవు మెతడిసుట్ అదెద్ యింటోల్ చేరతావు. బాపిట్సుట్
అదెద్ యింటోల్ చేరుతావు, పెసిప్టేరియన్ అదెద్ యింటోల్ చేరుతావు. పెంతెకొసుత్ అదెద్
యింటోల్ చేరుతావు.

అయితే, సంఘములో నీవు జనిమ్సాత్వు. ఔనండి, అయాయ్, శారా.
191 ఇవనిన్ అదెద్ యిలుల్లు, అవి సంఘాలుకావు. అవి అదెద్ యిలుల్లు. మెతడిసుట్
“సంఘమని” లేక పెంతెకొసుత్ “సంఘమని” లేవు. లేదు ఆలాటివి లేవు…లేదు
అదంతా తపుప్ శారా! ఔనది నిజం పర్జలు చేరే అదెద్ యిలుల్లు అవి.
192 అయితే, నీవు జీవముగల దేవుని సంఘములో జనిమ్ంచావు, అది

పుదాలుచ్చునన్ మరమ్మైన యేసుకీసుత్ శరీరము.
193 ఇపుప్డు అయితే, చిందింపబడిన రకత్ములో నునన్ సామానయ్ విశావ్సము
వలన, హెబెలుకు ఆయన రహసాయ్నిన్ బయలుపరచుటకు దేవునికి
పీతికరమాయెను – ఓ, నాకు సమయముంటె కొదిద్సేపు దానిమీద ఉండాలని
నేనాశపడుచునాన్ను. ఔను?
194 అయినపప్టికి, కయీను, తన జాఞ్నమంతటితో నుండెను, తెలివైనవాడు! “ఓ”,
“సహోదరుడా బెన్ హాం”, నీవు…అతనిని పాండితయ్ముగల మేధావిగా చేయుటకు
పర్యతిన్సుత్నాన్వే? అని అంటావు. అతడు ఆలాటివాడే, అతడు తెలివైనవాడు.
అతని వంశానిన్— ! అతని బిడడ్లను డు. వారిలో పర్తియొకక్రు
శాసత్వేతత్లు, వైదుయ్లు మరియు తెలివిగలవారు, పర్తియొకక్రు.
195 అయితే, షేతు యొకక్ వంశావళిని వారు దీనులు, వారు కాపరులు,
వయ్వసాయదారులు అలాగు నాశన మగువరకు.
196 అయితే కయీను యొకక్ సంతానము, తెలివైనవారు జాఞ్నవంతులైన గుంపు.
రాగిని కరిగించి, లోహాలు తయారు చేసిరి, భవనములు నిరామ్ణము చేశారు; వారు
తెలివైన మనుషుయ్లు.
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197 యీ—యీ మిగతా మనుషుయ్లు గుడారములలో నివసించారు, వారి
గొరెలను కాచుకునాన్రు. దేవుని వాగాధ్నంమీద ఆధారపడాడ్రు ఔను? శారా?
అదేమైయుండెనో శారా? వారియొకక్ వంశావళిని వరుసుగా చి అది ఔనో
కాదో డుడి. శారా? దేవుని వాగాధ్నం మీదనే వారు ఆధారపడిరి.
198 ఆ విధమైన పర్జలనుండి నోవహు ఆ విధముగా ఎనున్కొనబడెను.
ఆ విధముగనే పౌలు తన మంద నుండి తీసికొనబడెను. సుత్నాన్రా?
ఆవిధముగనే, జాన్ వెసీల్, మారిట్న్ ధర్ మరి యితరులు ఎనున్కొనబడిరి. ఈ
రోజు మీరు ఏమైయునాన్రో ఆవిధంగా మీరు రాగలరు, ఆలాగుననే, దేవునియొకక్
సామానయ్మైన వాగాధ్నమును నముమ్టకు అణకువతో వచాచ్రు.
199 ఇపుప్డు గమనించుడి, గురిత్ంబడుట—దేవునికి అది పీతికరమైయునన్ది.
అది సతయ్మా లేక కాదా యని, దేవుడు ఎలల్పుడు ఋజువుచేయును.

శారా! మిలియనల్ మైళళ్ రంలో దేవుడునన్టుల్ అనేకులు పర్వరిత్ంచుటకు
పర్యతిన్ంచుదురు. ఔనది నిజం, అయితే, దేవుడు తిరిగివచిచ్ “అది నిజం,
అది నిజం, అది నిజం” అని అది నొకిక్ చెపేత్, అపుప్డు అది నిజమని నీవు
తెలుసుకుంటావు.
200 ఇపుడు అరప్ణలు బలిపీఠము మీద నుండగా, దేవుని రిచ్న బుదిధ్
కుశలతతో డిన అవగాహనను, దేవుడు తృణీకరించాడు. అయితే ఆయన
హెబెలును చినపుడు, అది ఆపిల్స్ కాదు, లేక పొలములోని ఫలాలుకాదు
అయితే అది రకత్ము యని నమిమ్న చినన్ విశావ్సము దావ్రా; విశావ్సమును బటిట్ అది
అతడు నమామ్డు. దేవుని యొదద్నుండి వచిచ్న పర్తయ్కష్త దావ్రా అతడు నమామ్డు.
అతని అరప్ణను అంగీకరించుట దావ్రా, దేవుడు, ఆదామును ఋజువు పరచెను.

శారా?
201 రోగులకొరకు పారిధ్ంచునపుడు మరిదేనిలోనైనా, అదే, మనం అకక్డ
తలంచునది. యేసు చెపాప్డు : “మీరు నాయందును, నా మాటలు మీ
యందును నిలచియుండినటల్యితే, మీకేది యిషట్మో, అది అడుగుడి, అది
మీకనుగర్హించబడును” అని.
202 ఇపుడు మనము తవ్రగా కిందికి వసుత్నాన్ము. ఇరవై నిముషాలు యిక
మనకు ఉనన్ది.
203 గమనించు. ఏలియాయొకక్ దినము, సామానయ్మైన వయ్కిత్లో, దేవుడు
ఆయనకు ఆయన మరుగు చేసికొనుటకు ఏరప్రచుకొనెను. అది ఆలోచించుడి!
దేవుడు ఎనున్కునాన్డు. అది ఆయన ఎనిన్క. జాఞ్పకముంచుకోండి, వారికి
రబీబ్లునాన్రు, యాజకులునాన్రు. వారి దినాలలో గొపప్వారునాన్రు. చివరకు
రాజైన ఆహాబు, తాను ఒక దుడు. ఆ దినాన దేశములో అతనికి ఘనులైన
వారునాన్రు. అయితే, దేవుడు సామానయ్మైన మనుషుయ్నిలో తనకు తాను
మరుగుపరచుకునాన్డు. ఒక మేధావిలో కాదు. లోకంలో ఖాయ్తిగాంచిన
మనిషిలోకాదు. ఒక ఘనుడైన సైనాయ్దిపతియైన మేధసుస్గల ఒకనిలోకాదు.
కాదు. పెదద్ పేరుగల వయ్కిత్ లో కాదు. చివరికి అతని తండి ఎవరో, తలిల్ ఎవరో
మనకు, తెలియదు. అతని వంశావళిని రిచ్ మనకు తెలియదు. కేవలం,
ఒక చోట నునన్, సాధారణమైన వృదుధ్డైన వయ్వసాయదారుడు. పర్వకత్యొకక్
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పరిచరయ్కై పుటిట్నవాడు. అరణయ్ములో, తనకైతాను బర్తుకు లాగున దేవుడు
అతనిని ఉంచుకొనెను. మనకు తెలిసినది ఒకటే యొకటి అతడెకక్డ నుండియో
వచిచ్, నడచుకుంటు వచిచ్, సమసత్ మతపదధ్తులను గదిధ్ంచాడు. మై! వయ్కిత్
204 మరియు అతనిన్ రిచ్, వారేమను కునాన్రో మీకు తెలుసా? “ఏ
పాఠశాల నుండి అతడు వచాచ్డు?” శారా! “ఏ సంఘశాఖ అతడు?
అతడు పరిసయుయ్లతో ఉనాన్డా, స ద్కయుయ్లతో ఉనాన్డా?” లేక యింకేవో
వారికునన్వి? వాటిలో దేనికి అతడు చెందినవాడుకాదు. అయితే సమసత్మును
ఖండించాడు. శారా! అది చేయుటకు దేవుడు ఎనున్కునాన్డు.
205 అయితే, సామానయ్మైన ఒక మనుషుయ్డు, అవిదాయ్పరుడు. పాఠశాలకు
ఎకక్డకు వెళాళ్డా, అను సథ్లము మనకులేదు. అతనిని రిచ్ మనకేమిలేదు. ఒక
సామానయ్మైన మనిషి. ఆ సామానయ్మైన వయ్కిత్లో దేవుడు మరుగైయుండుటకు
యిషట్పడాడ్డు. అకక్డ, దేవుడు, ఈ సామానయ్ మనిషిలో, నరునిలో మరుగుగా
యుండుట. అది మీరు అరధ్ంచేసికోగలరా? [సభ “అమేన్” అని చెపిప్రి—సంపా.]
206 లోకమునకు “విదయ్ లేని వెరివానిలో”, దేవుడు మరుగుచేసికొనెను.
అనిన్విధాల అతనిని వారు— షించారు. మీకు తెలుసా? చివరకు
“మాంతికుడైన”, ఏలీయా యని డా. పర్వకత్లందరు షించబడాడ్రు, ఔనా.
207 కనుక, యేసు డా వారిలో ఒకనిగా షింపబడాడ్డు. ఔనా!
“బయలజ్ బు;వెరివాడు” అని అనాన్రు. “నీవు పిచిచ్వాడివి, అనాన్రు. ఆ నీవు
దయయ్ము పటిట్న వాడనిరి. నీవు—నీవు మతిపోయిన వాడవనిరి.” ఔనా?
208 అకక్డ ఆయన వారికి చెపాప్డు. “అది కడవరి దినములకు వచిచ్నపుడు…
ఆలాటిది చేయుట దేవ షణ యౌతుంది”. ఆయన వారిని కష్మించాడు.
అయితే, అది, యీ కడవరి దినములలో కష్మించబడదు. నితయ్ముగా వారు
వేరుపరచబడతారు, అది కర్మము చెలిల్ంచవలసియుంటుంది. “ఈ లోకంలోగాని,
రాబోవు లోకములోగాని కష్మింబడదు.”
209 అయితే ఏలీయా, ఒక వెరివానిగా పరిగణింపబడాడ్డు. నవీన దినములలో…
వలె—సీత్లు అంతా వెం కలు కతిత్రించుకొనాన్రు. నే హిసుత్నాన్ను.
దేశములోని పర్థమ సీత్ యగు, యెజెబెలువలె రంగులు సుకునాన్రు.
మరియు—మరియు బోధకులందరు లోకకారయ్కలాపాలకు వెళిళ్యునాన్రు.
మరియు అపుడు ఏంజరిగింది? తరువాత, వృదుధ్డైన ఏలీయా బయటకు వచిచ్,
యెజెబెలు మొదలుకొని అందరిని గదిధ్ంచెను.
210 “ఎందుకు,” అని వారనుకునాన్రు, “మేము, నీమాట విననవసరంలేదు! మాకు
కాపరులునాన్రు” అని వారనుకునాన్రు.
211 నిజమే, వారు విననవసరంలేదు, అయితే, అతడు వారికాపరే ఏలాగైనా.
అతడు యెజెబెలు యొకక్ కాపరి. ఆమెకు అది అవసరంలేదు. వేరేవిధమైన
వారు ఆమెకుయుండవచుచ్. అయితే, దేవుడు పంపినవాడు. అత యుండెను.

శారా! ఆమె కొరకై దేవుడు పంపిన కాపరి అతడు. ఆమె అతనిని దేవ్షించినది.
అయితే, అతడు కాపరి, ఎపప్టివలెనే. గమనించుడి.
212 ఏలీయా తనున్తాను తగిగ్ంచుకొని, దేవుడు ఏమని చెపెప్నో, అంతగా అతడు
దేవుని వాకయ్ముతో నిలబడెను. ఏలీయానుండి అదే ఆతమ్నుతీసి డుసారుల్
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దానిని మరలా పంపుటకు దేవునికి పీతికరమాయెను. శారా! ఆమేన్ , ఆయన
అది చేశాడు, ఆమేన్ ఖచిచ్తంగా ఆయన చేశాడు. ఖచిఛ్తం. అది ఆయన
వాగాధ్నము చేశాడు. అది వచుచ్ను అని, అతని వెనువెంట వచిచ్నవాడగు ఎలీషా
మీదికి అది వచెచ్ను; అటుతరువాత బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మీదికి వచెచ్ను.
మలాకి 4 పర్కారముగా కడవరి దినమున అది యికక్డ యుండవలసియుంది.
ఔను?
213 అకక్డ అడవులలో ఎకక్డో ఒకచోట అడవిమనిషి, అవిదాయ్పరుడు,
సామానయ్మైన వాని మీదనునన్ ఆ ఆతమ్ను దేవుడు పేమించెను. మరియు అది,
ఆయన వాకయ్మునకు ఎంతో విధేయత గలది, ఎంతవరకనగా “ఏలీయా, యిది
చేయ్ ” అని ఆయన చెపేత్, ఏలీయా అది చేయును, ఆలాటి సామానయ్తయందు
దేవుడు, ఆయనకు ఆయన మరుగుచేసికుంటాడు.
214 “ఆ ముసలి వెరివాడు అతనితో పనిలేదు” అని వారంతా అనాన్రు.
215 అయితే, ఒక దినాన, అతడు—అతడు వృదుధ్డై పోయాడు. ఆతని తల
బటట్తల, అతని నెరసిన మీసాలు కిందకు వేలాడుచునన్వి. మిగిలిన కొదిద్
వెం కలు అతని జాలపైకి వేలాడుతునన్వి. చేతులకు అంటుకపోయిన
చినన్ ముసలి చేతులు మాంసపు కండరములు ఊగులాడుతునన్వి. సమరయకు
పోవుదారిన వసుత్నాన్డు. చేతిలో వంకర కరర్ పటుట్కొని ఆ కళుళ్ ఆకాశముపైపు

సుత్నన్వి, అతడు, చుటకు ఏవిధంగా అంత ఆకరష్ణగాలేడు. అయితే,
అతడు ఆ దినానికిగల “యెహోవా యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు” అను
దానిని కలిగ్యుండెను. దానితో అతడు తడబడలేదు. అతడు నతిత్గా
మాటాల్డలేదు. “మహోనన్తుడైనఆహాబు”, అని అతడు చెపప్లేదు. అతడు నేరుగా
నడచుకుంటువెళిళ్—“నేను తిరిగి దానికొరకై అడుగువరకు ఆకాశమునుండి
మంచైనను పడదు” అని చెపాప్డు. హలెల్ య!! శారా? దేవుడు, అతని
సామానయ్తను గౌరవించాడు.
216 ఇపుడు, మీరు గమనించారా! అది సామానయ్మారగ్ంలో యుండగా,
పర్తియొకక్రు—పర్తియొకక్రు అతనికి వయ్తిరేకమే. పర్తియొకక్రు అతని
చంపవలెనని ఉనాన్రు. సమసత్సేవకుల సంఘమంత, పర్తియొకక్రు అతని
గొంతుకొరకు కాచుకొనియునాన్రు. అతని తపిప్ంచుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్రు.
అయితే, ఆ సామానయ్తలో అతని టాలలో వారు సహకరించకపోయినను,
అతని యితరతర్మైనవాటిలో నహరించకపోయినను ఆ సామానయ్తలోనే
యుండెను. అతడు వెరివాడని పర్తియొకక్రు తలంచారు. దేవుడు తనకు తాను
మరుగుచేసికునాన్డు.
217 అయితే, ఆ నాటబడిన, వితత్నము ముదురు కాలం వచుచ్నపప్టికి, దేవుడు
ఆకాశమునుండి పంపబడిన అగిన్ వచిచ్ అరప్ణను నాకగా, దేవుడు ఆయనకు
ఆయన పర్తయ్కష్పరచు కొనెను. దేవుడు సామానయ్తలో మరుగుపరచుకొని,
తరువాత మరలా ఆయన బయలుపరచుకొనును. శారా? అది ఖచిఛ్తం.
అది చేయుటకు దేవునికి పీతికరమాయెను. ఆ విధముగనే ఆయన అనిన్ వేళలలో
చేశాడు. ఔనండి, ఆయన—ఆయన యీ విషయాలు వాగాధ్నం చేశాడని మనం

సుత్నాన్ము.
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218 ఈ రోజు యిబబ్ంది ఏదనగా, ఈ రోజు మనలో చాలామంది, ఎంతో–
సెమినరి పొందుకోవాలని, సంఘశాఖల విదాయ్సంబంధమైన –మనసుస్
పొందాలని కోరుకుంటునాన్ము. తదావ్రా దేవుడు మనలను వాడుకొనడు. ఒకటి
చేయుటకు దేవుడు ఒక మనుషుయ్నికి ఒకటి అనుగర్హిసేత్, అతనికి పరిచరయ్నిసేత్,
ఇతరులు చెపుప్వాటిని సమ రుచ్కొనుటకు వెళాత్డు. మొదటి విషయమేంటో
తెలుసా? అతడంతా చుటుట్కుపోయి పెదద్ గుంపులోకి పడిపోవును.
అటుతరువాత దేవుడు, తన హసాత్లు తీసివేసి, అతనిన్ ఒంటరిగానుంచును.

శారా? శారా?
219 తరువాత, ఆయన కొరకు యింకొకరిని కనుగొనుటకు పర్యతిన్ంచును,
అదిచేయు ఒకరిని. శారా? ఆయన వాకయ్మును తీసికొను ఒకరిని, దైవిక
పర్తయ్కష్తను తీసికొను ఒకటిని ఆయన కనుగొనవలసియుంది. దానితో కదలక,
ఆయన వాకయ్ముతో సరిగాగ్—సరిగాగ్ నిలబడు ఒకరిని కనుగొనవలసియునన్ది.
ఆ విధముగా ఆయన—ఆయన అది చేయును. ఆయన ఎలల్పుడు ఆవిధముగనే
అది చేసెను.
220 కాబటిట్, ఒక మనుషుయ్డు బాగా విదయ్నభయ్సించి, తెలివిగలవాడైనపుడు,
అతడు, తన సవ్ంత అనువాదమును పెటుట్టకు పర్యతిన్సాత్డు. వారు
పరిశుదాధ్తమ్ను రిచ్ చెపిప్నటుల్గా వారంటారు. “ఓ! అది మరొక దినమునకు
సంబంధించినది” యని. అయితే, నేను చెపుత్నాన్ను నీకు. పెంతెకొసుత్ దినమున
అది వచిచ్నటుల్, అది రాదు. మేము నమిమ్నపుడు మేము పరిశుదాధ్తమ్ను
పొందుకునాన్ము. మరియు—మరియు అలాటిదంతా చెపాత్రు. శారా!
మరియు యేసుకీసుత్ నామమున బాపిత్సమ్మును రిచ్ మాటాల్డు, వారు…
ఆ విధముగానని బైబిల్ చెపుత్నన్పుడు నీవు అంటావు; “మరి, అయితే సెమినరీ
చెపుత్ంది! మరియు ఫలానా-ఫలానా వారుచెపుత్ంది”. అది రాజీపడడం.

సుత్నాన్రా? ఆలాటి వయ్కిత్ని దేవుడు వాడుకొనడు, శారా?
221 ఆయన ఆ విధముగా ఒక మనుషుయ్డు దేశమంతట కొటట్బడి మరియు
మనుషుయ్డు వెలివేయబడి అపహాసయ్ంచేయబడి, హేళనచేయబడుటకు ఆయన
అనుమతించును. అయితే, నిజమైన పరీకష్ సమయం వచుచ్నపుప్డు, అదే
సామానయ్తలో దేవుడు అతనిపర్కక్న నిలబడి తనున్ ని పించుకొనును.
222 పువువ్వలె వికసించును. వితత్నము, అది అయిపోయినటుల్గా కానిప్ంచి, అది
చనిపోవును. మరియు మిలోపడిపోవును, చినన్ వితత్నానిన్ పైకితర్వివ్తే అది
మురిగి పోయియుండును, తారుమారుగా కానిప్ంచును. అయితే, మరియొక
పువువ్ మరలా పర్తుయ్తప్తిత్యగుటకు అకక్డ నుండి తెచుచ్టకు జీవానిన్ ఉతప్నన్ం
చేయును.
223 దేవుడు సామానయ్తలో నునాన్డు. దానినే ఆయన చేయును. పైకి వెళేళ్
మారగ్ము ఎలల్పుడు కిందకే. మిముమ్లను మీరు తగిగ్ంచుకొండి. “సరే! నాకుయిది
ఉంది, అది ఉంది” అది ఎనన్ చెపప్వదుద్. నీ యొదద్ ఏమీ—ఏమీ లేదు
జాఞ్పకముంచుకో! దేవుని కృప నీకునన్టల్యితే, అందుకొరకై కృతజుఞ్డవైయుండు,
అందుకొరకై దీనుడవైయుండు. శావా, నినున్ నీవుగా తగిగ్ంచుకొనుము.
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224 ఇపుప్డు నేను తొందరపడబోతునాన్ను. కారణం…మిముమ్లను ఎకుక్వసేపు
ఉంచాలని యనుకొనుటలేదు. ఎందుకనగా మిముమ్లను అలసిపోవునటుల్
చేయుటకు నేనిషట్పడుటలేదు. ఈ వారమంత మనకు చాల సమయముంది.
225 ఇపుడు, పర్జలు ఎంతో తెలివిగలవారుగానో, విదాయ్వంతులుగాను
యుండుట కనుగొనుచునాన్ము.
226 ఇపుడు యింకొకటి మీకు యించగోరుతాను. ఆ—మిగతావారు
మరోపర్కక్కు సు రాన వెళాత్రు. వారు ఢభకిత్గలిగ్, భకిత్గల వారుగా
తయారౌటకు పర్యతిన్సాత్రు. ఆ గుంపువారునాన్రని మనకు తెలుసు. ఔనా! వారు
ఆ పర్కక్కు వెళెళ్దరు.
227 అదే వెలుగు మారగ్మునుండి—కొంచెము కాలంకితం విడిపోయిన గుంపు
సహోదరులతో, అకక్డే నేనేకీభవించుటలేదు. జరిగించబడిన అదుభ్తమును
వారు డలేక, కెనడాలో మరియు—మరియు ఒక గుంపుగా వారికివారే
తయారై వారిలోనుండి కొందరిని అపోసత్లులుగా పర్వకత్లుగా, మరియు
అటువంటి కారయ్ములు చేసుత్నాన్రు. మరియు అది పడిపోయినది. శారా?
వారు ఆలాగేయుండును…ఔనా? వారు…వారది భావించారు. వారు…
ఇతర విషయాలు ఎంతగానో వారు ఖండించారు. వారు—మరోవైపునకు
ఒరిగిపోవులాగును శారా?
228 ఒక పర్కక్ అధిక తెలివిగలవారు. చలల్ని, వయ్తాయ్సపరులై అకక్డ అనిన్టిని
ఉదేక రితులై, వాకయ్మును తృణీకరిసుత్నాన్రు.
229 అయితే, అసలైన నిజమైన సంఘము సరిగాగ్ రహదారి మధయ్లో నునన్ది.
మీరు గమనించితే, దేవుడు ఏమి చెపిప్యునాన్డో అది—అది—అది ఆ బైబిల్ 
తెలివిని కలిగ్యునన్ది. అది, దాని హృదయంలో వెచచ్దనము యుండుటకై,
అది—అది తగినంత ఆతీమ్యంగా ఉనన్ది. అది రహదారిపైనునన్ది. అది,
ఆ విధముగా ఉండునని యెషయా చెపాప్డు. అతడు చెపాప్డు. “ఒక రాజ
మారగ్ముండును…”. యని.
230 మరియు శుభపర్దమైన, పరిశుదధ్మైన, పర్శసత్మైన నజరీను సంఘ
సేన్హితులు బలమైన చినన్ కదలికను దేవుడు పారంభించాడు. అయితే
వారేమి పొందారు? అపుప్డు సంఘములో, దేవుడు బాషలతో మాటాల్డుట
పారంభించగనే వారెంతో మతావేశపరులై పోయారు. ఎంతో గంజిపెటుట్కునన్
వారైయాయ్రు. దానిని వారు దయయ్మని పిలచారు. వారికేమి జరిగిందో మీకు
తెలుసా? శారా? శారా? వారు వారు నీ కంటె పరిశుదుధ్లు. మరియు—
మరియు ఇవనిన్ వితత్నం యొదద్కు వెళిళ్, నేరుగా చనిపోవునని మనం

చుచునాన్ము. ఔనా! మరియు—మరోవైపున.
231 ఒక వైపున ఢభకిత్ యౌతుంది మరోవైపున చలల్ని, గంజిపెటిట్నది
యౌతుంది.

ఇపుప్డు యెషయా చెపాప్డు. “ఒక రాజ మారగ్ముండును…”
232 నజరేనులు, పరిశుదధ్తను చెపుప్ పాతగుంపువారు చె త్యుంటారు.
“శుభపర్ధమైన పురాతన రాజమారగ్మా! దేవునికి మహిమ”. పురాతన
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రాజమారగ్మున మేము నడుసుత్నాన్ము. అయితే, మీరు జాఞ్పకముంచుకొండి.
అతడు చెపిప్నది ఖచిఛ్తంగా అదికాదు.
233 అతడు చెపాప్డు “రాజ మారగ్ముండును” మరియు అనునది సంయోగము.
“మరియు ఒక మారగ్ము” కలుపునది. అది పరిశుదధ్మైన రాజమారగ్మని
పిలువబడదు. అయితే, “పరిశుదధ్ మారగ్ము.”
234 ఇపుడు ఒక పరిశుదధ్మైన రాజమారగ్ము, పర్జలు, తమకు తాము
పరిశుదుధ్లుగా యుండుటకు పర్యతిన్సాత్రు. నీవది చేసినపుడు, కితం నేనది
చెపిప్నటుల్గా యుంటుంది. అది యిలాగుండును…అది, గర్దద్—పావురపు
రెకక్లు పెటుట్కొనినటుల్ండును. దానిదావ్రా పావురము అగుటకు. అతని
సవ్భావము యింకా గర్దద్ సవ్భావమే. ఔనా? అతడు అది…అది కాకి పావురపు
ఈకలు పెటుట్కొనుటకు (లేక) నెమలి పెటుట్కొనుటకు పర్యతిన్ంచినటుల్
యుంటుంది. మరియు, ! నేను అందమైన పకిష్ని అది చెపిప్నటుల్
యుంటుంది. శారా. అది యొకవిధంగా తయారుచేసికొనన్టుల్.
235 అయితే, నెమలి, నెమలి యీకలు తాను కలిగ్యునాన్నా లేదా యని
బాధపడదు. పావురము, పావురపు యీకలు తాను కలిగ్యుంటానా లేదా యని
బాధపడదు. తన సవ్భావము పావురము సవ్భావముగా ఉనన్ంతకాలము, అది
పావురపు యీకలు కలిగ్యుండును.
236 మరియు డుడి. పరిశుదధ్ గుంపు వారు చెపుత్యుంటారు. “సీత్లు పొడవాటి
వసత్ములు ధరించాలి, పొడవాటి వెం కలు కలిగ్యుండాలి. మరియు—
యివనిన్ పొడవాటి లంగాలు, మరియు పెండిల్ ఉంగరాలు పెటుట్కొన డదు,
ఏవిధమైన ఆభరణాలు ధరించరాదు” అని చెపాత్రు. శారా! అది యొక సవ్నీతి
పరిశుదధ్తగా మారుతుంది. ఔనా!. శారా! అది—అది—అది తయారు
చేయబడిన పరిశుదధ్త. అయితే, నిజమైన జీవముగల దేవుని సంఘము…
సంఘ శాఖలకు ఏమి సంభవించినదో డుడి. ఇపుడు వారంతా, పెంతెకొసుత్
వారివలె, తదితరులవలె కతిత్రించుకునన్ వెం కలు; మరియు—మరియు
వారందరు, అంతా ఉంగరాలు మొదలైనవి ధరిసాత్రు. సంవతస్రాల కితమునన్
పెంతెకోసుత్వారిని ! దాని మీద వారు ఏలా వీణ వాయించారో! !
“మేమే సంఘం! మేమే సంఘం.”
237 ఆ సంఘము, కీసుత్యొకక్ శరీరము. ఇతరులమధయ్ అది అఖండమైన ఒక
వసుత్వు. అనగా అది దేవుని రాజయ్ములో జనిమ్ంచినది. లోపలనుండి బయటకు
వచుచ్నది. అది, తనంతట తానే జీవించునది.
238 ఒక గొరెను నీవు ఉనిన్ పుటిట్ంచమని…ఉతప్తిత్ చేయమని అడుగ
నవసరంలేదు. అని నా అరధ్ం. గొరె ఉనిన్ని ఉతప్తిత్చేయనవసరం లేదు. అతడు
“ఈ సంవతస్రం, నా యజమానుడు కొంత ఉనిన్ కావలయునని కోరుచునాన్డు.
నేనెకుక్వ పనికలిగ్ యుండవలెను” అని అతను చెపేత్. లేదు. అతను చేయవలసిన
ఒకే ఒక విషయము, అతడు గొరెగా ఉండవలసినదే. అంతే, ఉనిన్, తనంతట అదే
వచుచ్ను…అది వచుచ్ను. అతడది పుటిట్ంచును ఎందుకనగా…
239 ఎందుకనగా మనము, ఫలములు పుటిట్ంచమని అడుగబడుటలేదు.
మనము ఫలములు ఉతప్తిత్ చేయవలసినవారమైయునాన్ము. శారా!



40 పలుకబడిన మాట

పుటిట్ంచవలసిన వారమైయునాన్ము. ఔనా! మనము ఫలములు పుటిట్ంచవలసిన
వారమైయునాన్ము. మరియు దేవుని యొకక్ ఫలములుగల చెటుట్వై
నీవునన్ంతకాలము దేవుని వాకయ్ముతో నీవునన్ంతకాలము, దేవునియొకక్
వాకక్ము, దానికదే ఋజువు చేయును. అందులో వాకయ్ము ఉనన్ంతకాలము
అది ఫలము ఫలించును. యేసు చెపాప్రు “మీరు నాయందును, నా మాట
మీయందును నిలచియునన్ యెడల మీకేది యిషట్మో అడుగుడి. అది
జరుగును” ఔనా? అది మీకు తయారుచేయనవసరంలేదు. అంతవరకు
మీరు పనిచేయుటకాదు. వాసత్వంగా అది అకక్డ యునన్ది. అది ఆలాగే
కొనసాగుతుంది.
240 ఇపుడు, మనం తవ్రపడదాం, కొదిద్ నిముషములు మిగిలియునన్వి. తరువాత
మనం ముగిదాద్ం.
241 ఇపుడు, ఇపుడు ఇతరులు, ఢులవలె ఎంతో రం వెళాత్రు. వారు మరో
పర్కక్కు వెళాత్రు. పైకి కిందికి వారు కారు కనుక లేక ఒక విధమైన పేరేపణ
లేక ఉదేకము పొందారు కాబటిట్, లేక—లేక—మంచిగా జరిగిన పర్వచనం
యిచాచ్రు లేక అలాటిది చేశారు కాబటిట్ వారు తలసాత్రు, అది అదేనని వారు
తలుసాత్రు. అది—అది వారు పొందుకునాన్రు, అని అనుకుంటారు. అయితే,
అది అది కాదు.
242 యేసు చెపాప్డు “ఆ దినమున అనేకులు నా యొదద్కు వచిచ్ ‘పర్భువా, నీ
నామమున పర్వచించలేదా? నీ నామములో అనేక కారయ్ములు చేయలేదా?
దయయ్ములు వెళళ్గొటట్లేదా?’” అది చెపాత్రు. ఆయన అనాన్డు. “తొలిగిపొండి
మిముమ్లను నేనెనన్డు ఎరుగను.” అని. శారా అది అది కాదు సేన్హితుడా! అది
అదికాదు.
243 ఆ కారణంచేత…భాషలు, ఋజువా? భాషలు మాటాల్డుటను నేను
నముమ్తాను. అయితే, పరిశుదాధ్తమ్కు అది మాతర్మే గురుతని, అది నేను
తీసుకొనను. లేదండి!! ఆతమ్యొకక్ ఫలము ఋజువు శారా? ఆ వారు
గమనిసుత్నాన్రు. ఇపుడు ఆ కారణంచేతనే పెంతెకొసుత్ సహోదరుల కదలికతో
నేను ఏకీభవించుటలేదు. ఆ విధముగా అనగా “ఒక మనుషుయ్డు భాషతో
మాటాల్డితేనే పరిశుదాధ్తమ్ కలిగ్యునాన్డని అని వారు చెపుప్టకు”. నేను
ఏకీభవించను. పరిశుదాధ్తమ్ అతడు కలిగ్యునాన్డని అది గురుతుకాదు. ఔను?
244 ఎంత తవ్రగా అవి మాటాల్డవలెనో అంతతవ్రగా దయయ్ములు మాటాల్డుట
నేను వింటిని. మానవ పురెలో నుండి రకాత్నిన్ తాగి దయయ్ములను పిలచుట
నే వింటిని.
245 అకక్డ ఆరిజోనాలో, వరష్ములో—వరష్ములో—వరష్పు నాటయ్ములో,
ఇండియావారు పాములను పటుట్కొని వారి చు ట్ చుటుట్కొనియుండుటను నేను

శాను. ఆ విధముగా చేతులుపైకెతిత్ చు ట్ పరుగులు తీసాత్రు. ఆ మాంతిక
వైదుయ్డు, తనకుతాను ఈటెతో పొడుచుకొంటాడు. పెనిస్ల్ కిందపెటట్గా, అది
అనయ్ భాషలతో వాసుత్ంది, దానికి అనువాదం యిసుత్ంది. శారా?

కాబటిట్ అది నాకు చెపప్వదుద్, వాటిలో నేను ఎకుక్వగా ఎరిగినవాడను. ఔనా?
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246 కాబటిట్—ఆతమ్ ఫలమేదనగా…“వారి ఫలముల వలన” అది యేసు చెపాప్డు.
ఉదేకాలదావ్రా, భాషలదావ్రాకాదు. “అయితే వారి ఫలముల వలన మీరు
వారిని తెలుసుకొందురు” శారా! కాబటిట్, అది ఆతమ్ఫలము. అది, దేవుడు
తనకుతాను దీనతవ్ంలో, రమయ్తలో బయలుపరచుకొనుట. పర్తి సమయము
అంతే, అందును రిచ్ అది యొకటి, ఒక మనుషుయ్డు వాకయ్ముతోనే నిలబడుట.
వాకయ్మును అతడు చినపుప్డెలల్, యితరులు ఏమిచెపిప్నపప్టికి, దానితో
అతను “ఆమేన్ ” అని చెపుప్ను. అది, అతడు నముమ్తాడు. శారా సరే

శారా?
247 అయితే మనమెంతో రం వెళాళ్ము. ఢభకిత్మీద ఆనుకునేంతగ
సాతాను పర్జలమధయ్కు వసాత్డు. అది సాతానుని పని. సాతాను ఒక మంచి
వాయ్పారి. మరియు అతడు పర్జల మధయ్కు వసాత్డు. అది వారు కలిగ్యునాన్రని
వారు తలంచునటుల్ చేసాత్డు. ఎందుకంటె, వారు ఎగిరి— కారు కాబటిట్,
అటు తరువాత నీ పొరుగువానిని దేవ్షించుట? లేదు. శారా?…విషయాలు
చెపప్డం మరియు భాషలతో మాటాల్డం, అదుభ్తం!! ఆలాటివి చేయడం.
248 మరియు జాఞ్పకముంచుకో నీవు సవ్చఛ్మైన పరిశుదాధ్తమ్ భాషలు
మాటాల్డగలవు. అయినను పరిశుదాధ్తమ్ కలిగ్యుండవు. బైబిల్ గర్ంధము
ఆలాగుచెపుప్చునన్ది. “నేను మనుషుయ్ల భాషతోను, దేవ తల భాషలతోను
మాటాల్డినను, పేమలేని వాడనైతే అది నాకు వయ్రధ్ము. నేను గణగణలాడు
కంచును, మోగెడి తాళమునైయునాన్ను”. మొదటి కొరింధి 13. శారా?
కనుక…అది అది చేయదు. ఔను
249 ఆ మెతడిసుట్లు చెపాత్రు, “మేము కేకలు వేసినపుడు మేమది
పొందియునాన్మని.” అయితే వారది పొందలేదు. నజరీనులు చెపాత్రు.
“వారు పరిశుదధ్ంగా ఉనన్పుడు వారది కలిగ్యునాన్రని” అంటారు. అయితే
వారదిపొందలేదు. పెంతెకొసుత్వారు చెపాత్రు. “మేము భాషలతో మాటాల్డాము.
మేమది కలిగ్యునాన్మని” చెపాత్రు, అయితే, వారది పొందుకోలేదు, శారా?

శారా?
250 దేవుడు, ఆయనకు ఆయన బయలుపరచుకొనుట, ఉదేకములలోకాదు.
లేదు…ఉదేకములు. అయినను దానితో ఉండును. దాని సాథ్నమును మీరు

చుచునాన్రా! దానికి నీయొకక్—సవ్ంత మనసుస్ను మిశితం చేయుటకు
పర్యతిన్ంచుకుండనటల్యితే, మరియు నీ తలంపులను కోడీకరించకుండ
నటట్యితే, దానిని ఎవరైనా చుటకు అది సాదారణమైనది. అది దేవుడు.
251 ఇపుప్డు తరువాత, వారు ఢభకిత్గల గుంపుగా మారారు. తరువాత,
ఇకక్డ, యీవైపున చలల్ని నామకారధ్మైనవారు. ఇకక్డ మతభకిత్గలవారు ఆ
మరోవైపు, ఇకక్డ రెండు వైపుల నుండి పిలువబడు పెండిల్ కుమారెత్ నేరుగా
వెళుత్ంది. ఔనది నిజం! దేవుడు ఆయన వాకయ్ము వెంబడి వెళుళ్చు; దానిని ఋజువు
చేయుచు.
252 ఇపుడు, యిదికొంత వదలివేయవలసియునన్ది. ఎందుకనగా నాయొదద్
చాలా ఉనన్ది. నేను—నా…సమయం గడచిపోతుంది. ఎంతతవ్రగా నేను
తవ్రపడగలనో అంతతవ్రగా నేను తవ్రపడతాను.
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253 ఏదేను నుండి అది వచిచ్నది. మెసీస్యా వచుచ్నది పర్వచింపబడినది—
ఏదేను నుండి
254 ఇపుప్డు నేను యికక్డ వాసుకునన్, నాయొకక్ కొనిన్ లేఖనాలు, కొంత
వివరణలు నేను దాటవేయబోతునాన్ను. నాకు సాధయ్పడితే వరత్మానమును
సమయంలో ముగించుటకై. తగిగ్ంపులో దేవుడు దాగియుంటాడు. నేను తవ్రగా
మాటాల్డుతాను. అయితే, అయినపప్టికి, నేను—నేనిది పటుట్కోవాలి. ఔనా?
255 ఏదేను యొదద్ నుండి, మెసీస్యా వచుచ్నని పర్వచింపబడియునన్ది. ఆయన
ఎటువంటి వయ్కిత్ యౌతాడా అనునది ముందుగా చెపప్బడినది. దానిమీద
ఎకుక్వసేపు ఉండగలము. ఆయన ఎవరైనది, ఎటువంటి వయ్కిత్ యగునది బైబిల్ 
చెపుత్నన్ది. మీకు తెలుసు మోషే చెపాప్డు. “పర్భువైన మీ దేవుడు నావంటి
పర్వకత్ను పుటిట్ంచును.” మెసీస్యా పర్వకత్యైయుండునని, ఆలాటి పరిచరయ్ ఆయన
కలిగ్యుంటాడని వారికి తెలుసు. ఆయన ఏమి చేసాత్డో అందరు పర్వకత్లు చెపాప్రు.

చనలదావ్రా వారు పలికారు. మరియు అది వారి తలలకుపైగా పోయినది.
మిగతా వారి కిందుగా పోయినది. శారా? శారా? ఒకరికి కిందుగా
ఒకరికిపైగా పోయినది. శారా?
256 కాలము యొకక్ రంగం మీదికి ఆయనవచుచ్ సమయానికి, ఎవరికొరకై
ఆయన పంపబడాడ్డో ఆ పర్జలు, ఆయన ఏమైయుండునో అనుదానిని రిచ్,
వారి సవ్ంత ఊహ జనిత అనువాదముతో వారి సవ్ంత అనువాదమును
కలిగ్యుండిరి.
257 ఆ బైబిల్ గర్ంధము ఎనన్డు మారదు. బైబిల్ ఎలల్వేళల ఒకటిగానేయుండును.
ఆ కారణం చేతనే నేను చెపుత్నాన్ను. “లేఖనము చెపుత్ంది, దానితో నేను
నిలబడుతునాన్ను, ‘బైబిల్ కు ఎటువంటి పర్తేయ్క అనువాదము లేదు.’”
258 కాబటిట్, మెతడిసుట్లు, బాపిట్సుట్లు, పెంతెకొసుత్లు మీ యొకక్ సవ్ంత
అనువాదమును దానికి పెటుట్నకు పర్యతిన్ంచవదుద్. “అది ఆ అరధ్ంకాదు, ఇది
యీ అరధ్ం” అని చెపప్వదుద్.
259 దాని అరధ్ం అదేమి చెపిప్నదో అదే, ఖచిఛ్తంగా అదే. ఒకరు చెపాప్రు. “అది
ఏలాగు?” అని. ఏలాగో నాకు తెలియదు. చెపప్టానికి అది నేను కాదు. దాని భదర్త
తీసుకొనునది దేవుడే. అది చెపిప్నది ఆయన ఔనా? ఆయన తన సవ్ంతదానిని
జాగర్తత్ తీసికొనును.
260 అయితే, యిపుడు, ఈ మెసీస్యా పర్వచింపబడాడ్డు. ఆయన
ఏలాగువచుచ్నని, ఆయన వచుచ్నపుడు ఆయనేమి చేయునని, ఖచిచ్తంగా
పర్వకత్లు చెపాప్రు. అయితే, అందును రిచ్ పర్జలమదయ్ వారి సవ్ంత
అనువాదముతో! ఆయన వచిచ్నపుడు, సామానయ్తలో అంతటి సామానయ్తలో
ఆయన యుండెను. సమసత్ సంఘ గుంపు అందును రిచ్ తబిబ్బుబ్లై
పోవునంతగా. ఔనది నిజమా? [సభ “ఆమేన్ ” అని చెపిప్రి—సంపా.] అకక్డే
ఎవరైతే బోధింపబడిరో…
261 ఒక మనుషుయ్డు, లేవి వంశకర్మములో జనిమ్ంచితే తపప్, అతడు ఒక
బోధకుడు, యాజకుడుకాలేడు. ఆలోచనచేయ్ ! అతనియొకక్ గొపప్ - గొపప్ -
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గొపప్ - గొపప్ – గొపప్- గొపప్ ముతాత్త యాజకుడు. నేరుగా వాకయ్ములోనే,
ఆలయంలోనే పగలు, రాతి ఉనాన్డు.
262 కతోలిక్ యాజకుని వలె లేక తరములనుండి కొనిన్ సంఘములకు
అపప్జెపప్బడిన పరిచారకునివలె, “నాయొకక్ తాత, తాత ముతాత్త మెతడిసుట్
బిషపుప్. మా తాత బిషపుప్ యింకా యితరతర్మైనవి”. గమనిసుత్నాన్రా?
263 అదంతా వాకయ్ములో జీవించిరి. అయితే, దానియొకక్ సవ్ంత
మారగ్మును నిరామ్ణము చేసికొనిరి. దానిని రిచ్ తం లు చెపిప్నది వారి
పిలల్లు అంగీకరించిరి. నిజమైన మారగ్మును తం లు బోధించు వరకు
మరియు దానియొకక్ ఒక సంసథ్ను వారు తయారు చేసినందు వలనను
ఆతమ్సతయ్మునిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచినను, అది వారు సీవ్కరించలేకపోయిరి.
264 మరియు ఈ రోజు ఆలాటిదే జరుగుచునన్ది. నేను కఠినంగా యుండాలని
కాదు. అయితే యిది నిజము. ఈ రోజు అదే విషయం. వారు దానిని
ఎంతో—ఎంతో చికుక్లు చికుక్లుగా చేయుచునాన్రు. మరియు—మరియు
యింకొక విధముగా చేసుత్నాన్రు…వారు దేవునికి ఏలాటి మనుమళుళ్లేరు”
అని చెపప్బడినటుల్. అది మీకు తెలుసా? దేవునికి కుమారులునాన్రు. ఆయనకు
కుమారెత్లునాన్రు. అయితే, మనుమలు, మనుమరాళుళ్ లేరు. పర్తియొకక్రు
ఒకటే వెలను చెలిల్ంచవలసియునన్ది. ఒకే మారగ్మున రావలసియునన్ది. నీ తండి
ఏలాగుచేసెనో, నీ అంతే.
265 ఇపుప్డు కాబటిట్, ఆయన ఎంతో సాధారణమైనవాడు. నాలుగ్వేల
సంవతస్రముల వరకు, పర్తి పర్వకత్ ఆయనను రిచ్, ఈ మెసిస్యాను రిచ్…
మాటాల్డారు. దావీదు, ఆయనను రిచ్ పాడారు. మరియు ఆలాగు అందరు

డా ఆయన వచిచ్నపుడు, పర్జలు ఆయన ఏమి చేయవలెనని, ఆయన ఏ
విధంగా చేయబోతునాన్డని వారి సవ్ంత భావాలను నిరిమ్ంచుకునాన్రు. అదంతా
ఏలాగు వివరణ యివవ్బడినది పటముల మీద గీచుకునాన్రు. ఆయన సాధారణ
మారగ్మున వచిచ్నపుడు, అది కేవలంఅది కేవలం వారియొకక్ వేదాంతానిన్
పాడుచేసినది, శారా? వారు దానిని తెలుసుకొనలేదు.
266 ఆయన వాకయ్ పర్కారముగా వచాచ్డు. ఒక విధముగా మెసీస్య వచుచ్నని
పర్వకత్లదావ్రా, దేవుడు మాటాల్డి యుండెనని మీరు నముమ్తునాన్రా? మనము
అకక్డకు వెళిళ్ అదెలాగు యని వివరించడం మరియొక సమయం లేదని
అనుకొనడం అదెంతో బాధాకరమైన విషయం. ఔనా? అదెలాగైనది మనకందరికి
తెలుసు. మనలో చాలామందికి తెలుసు. ఆయన ఏ విధముగా వచుచ్నని దేవుడు
చెపిప్నది, “ దా బెతెల్హేమా, అందులో అలప్మైన దానవుకావు…” ఇంకా
కిందకు మరియు ఆయన ఏలాగుచేయునది మరియు ఆయన ఏమి చేయునది?
ఔనా?
267 మరియు అయినపప్టికి, ఆయన ఎంతో సాధారణమైన వాడైయుండెను.
ఎంతవరకనగా, ఆ గంభీరమైన మేధావులు, దానిలో ఎంతగానో మిళితమైపోయి,
వారు తపిప్పోయేంతగా. అయితే మీకు తెలుసా! యేసు, వాకయ్మునకు
విరుదధ్ముగా రాలేదు. వాకయ్పర్కారమే ఆయన వచాచ్డు. అయితే, వారియొకక్
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అనువాదమునకు విరుదధ్ముగా వచాచ్డు. ఔను! ఆయనను రిచ్ వారియొకక్
మతసంబంధమైన తరీఫ్దుకు వయ్తిరికత్ముగా ఆయన విషయాలను బోధించాడు.
268 ఇపుప్డు ఉదాహరణగా వారనాన్రు. “మెసీస్యా వచిచ్నపుడు ఖచిఛ్తంగా
ఆలయంలోకి ఆయనవచిచ్ ‘కయఫా’ లేక ఎవరు పర్ధాన యాజకుడైనపప్టకి
‘నేను వచాచ్ను’ అని చెపాత్డు. పది లకష్ల తల వందనములతో ఆయన
వచుచ్ను.” దేవుడు చెపుప్చునాన్డు, ‘మంచిది యికక్డునన్ సభికులారా!, మీరు
నిజముగా ఒక—ఒక బలమైన సంఘము. మీరు నా పర్జలు. నేను యికక్డ వంకర
యిరుసును తిపప్బోతునాన్ను. పరలోక దావ్రాలు దిగుతవి. నేను ఈ ఉదయం,
మెసీస్యాను మీ యొదద్కు పంపుచునాన్ను. అకక్డ ఆవరణములో దిగునటుల్
చేసెదను’. పర్జలు చుటుట్చేరి ‘డాకట్ర్ ఫలానా - డాకట్ర్ ఫలానా, ఆయనను
పర్థమముగా శుభము పలుకుటకు, మీరు ముందు నిలబడుడి అని చెపుప్దురు.

శారా!’”
269 ఇపుప్డు బహుశా, అది యీ రోజు వారు తలంచినటుల్గా యునన్ది. అది
కొంత…దుడుకు తనముగా వినిపిసుత్ందని నాకు తెలుసు. అయితే, నేను
కాదు…నేను విషయమును వివరించ పర్యతిన్సుత్నాన్ను.
270 “మరియు—మరియు, అకక్డ అది ఆ విధముగా యుండబోతునన్ది.
అది ఆ విధముగా రానటల్యితే, అది సరికాదు. అది అంతయ్కీసుత్. శారా!
అది ఆ విధముగా రానటల్యితే, అది యొక అంతయ్కీసుత్ శారా! కనుక
అలాగుండ డదు. మరియు, తరువాత…తరువాత విషయం వసుత్ంది.
షుమారు, పది మిలియనల్ తల మేళతాళాలతో వందనములతో ఉంటుంది.
మరియు ఎకక్డైతే, సొలొమోను ఆలయానిన్ నిరిమ్ంచాడో, అకక్డ ఆవరణములో
వారు దిగుతారు. ఓ! యీ పరిశుదధ్ సథ్లములో ఎకక్డైతే పరిశుదుధ్లు, భకుత్లు
చనిపోయిరో, యికక్డ కిందకు పైకి”.
271 “ఔను” యేసు చెపాప్డు. “వేషధారులైన మీరు, అపవాది కుమారులు! మీరు
పర్వకత్ల సమాధులను అలంకరించెదరు. మీ పితరులు వారిని అందులో పెటాట్రు.”
ఔనది నిజం, ఔనది నిజం. శారా! “ఎంతమంది నీతిమంతులను పర్వకత్లను,
మీ యొదద్కు పంపగా, యింకా వారినందరిని మీరు చంపుతునే యునాన్రు”.

శారా? అయితే, దేనిని ఆయన నీతిమంతులని పిలచెను? “ ఢులని,
పిచిచ్వారిని”, వారెవరిని పిలచెను? ఔను.

అకక్డ, ఆ విధముగా అది వచుచ్నని వారనుకునాన్రు.
272 అయితే, ఆయన పశులతొటిట్లో వచెచ్ను ఒక కనయ్కు—జనిమ్ంచెను, ఒక
సామానయ్మైన వండర్ంగివాని పెంపుడు తండి వలన, ఖాయ్తిపర్ఖాయ్తులు లేని ఒక
చినన్—చినన్ బాలిక వలన వచెచ్ను. గమనించారా. పర్ధానయాజకుని కుమారెత్గా
కాదు. లేక యింకో విధముగా కాదు. ఆయన—ఆయన…నజరేతు యని
పిలవబడు ఒక—ఒక పాతకాలపు నీచ గామములో నివసించెను. ఒక చినన్
సీత్ దావ్రా ఆయన వచాచ్డు. మరియు అతడు, తన భారయ్ చనిపోయిన ఒక
సామానుయ్డు; యోసేపుకు, అతనికి పిలల్లునాన్రు. మరియు—మరియు ఆమె
పర్ధానం చేయబడినది. మరియు పారంభం నుండే నలుపు పేరుతో ఆయన
వచాచ్డు. ఆయన భర్షుట్డుగా జనిమ్ంచాడని వారనాన్రు. అయోయ్
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273 అది వారి నైపుణాయ్నికి చాలా యిబబ్ంది కలిగ్ంచెను. శారా! వారి విదాయ్
శాసాత్నికి అది మింగుడు పడలేకపోయెను. లేఖనములను రిచ్న వారి
అనువాదము దానినేమి ఎరుగకుండెను. అయినపప్టికి అది “యెహోవాయిలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు” అనునది. అయోయ్.
274 దానిని రిచ్ ఆలోచించుట దావ్రాను, మరియు, మరల అదే విషయం
జరుగుచుండుట దావ్రాను, అది ననున్ వణికింపజేయుచునన్ది. దేవుడు మారడు.
275 అది పండెండు అయిపోయింది. మీరు…నిలుపుచేయనా? [సభ “వదుద్
ముందుకు కొనసాగించు” అని చెపిప్రి—సంపా]. వందనాలు. కొదిద్సేపు
నెమమ్దిగా రొచ్ండి. [“నీవు కొనసాగించుము”]. ఇపుప్డు ఇది రానునన్
వరత్మానం కొరకు నేనొకటి పునాది వేసుత్నాన్ను. గమనిసుత్నాన్రా? మీరు తవ్రగా
వెళళ్టానికి నేను పర్యతిన్సాత్ను. మనకు సాధయ్మైతే తదుపరి పది, లేక పదిహేను
నిముషాలు. దేవుడు మిముమ్ దీవించును.
276 గమనించుడి అదెంతో సాధారణమైనది. వారి నిమితత్మైతే, అది గురిని
తపిప్ంది. అయితే, అది—అది—అది దేవుని గురిని తాకింది. శారా! అది
వాకాయ్నిన్ తాకింది. ఆయన ఖచిఛ్తంగా ఏమని చెపాప్డో, ఆవిధంగా వచాచ్డు.
అయితే, అందును రిచ్న వారియొకక్ అనువాదము తపుప్. మోషే కాలంలో
విమోచకుని యొకక్ అనువాదము తపుప్. నోవహు కాలమందలి అనువాదము
తపుప్. అయితే, దేవుడు ఆయన వాకయ్ పర్కారముగా వచుచ్ను.
277 మరియు తరువాత యేసు వచాచ్డు, మరియు ఆయన—విరుదధ్మైన
వాటిని ఆయన బోధించాడు. “నీవు మెసీస్యావైతే, యిది-యిది- చేయ్ ,” ఔనా.!
“నీవు యైనటల్యితే, సిలువ మీదనుండి వచిచ్ యిపుడు మాకు పించు.”

శారా? అయితే, దేవుడు పర్జలకొరకై హాసయ్గాడుకాడు. దేవుడు మంచివి,
సంతృపిత్కరమైనవి చేసాత్డు.
278 గంభీరమైన దేవ తల వందనములతో ఒకరు తపప్క రావలసియునన్దని
వారు అనుకునాన్రు. అయితే, ఆయన పశుల తొటిట్లో వచాచ్డు. మరియు
వారియొకక్ సవ్ంత నునుపుచేయబడిన విజాఞ్నమునకు, ఎవరైతే, మికి
సవ్ంతదారుడో, మరియు సరవ్మును సృజించిన సరవ్శకిత్మంతుడగు యెహోవా,
సరోవ్నన్తమైన దేవుడు తన సవ్ంత బిడడ్ జనిమ్ంచుటకు ఎరువు కుపప్లునన్
పశులపాక కంటె మరి శేషట్మైన సథ్లము దొరకలేదని తలంచుట, ఒక సామానయ్
మానవునికి అది యొక హాసాయ్సప్దమైనదిగా యునన్ది. ఏలాగు… శారా?
279 అదేమైయెండెను? సామానయ్తలో దేవుడు యుండుట. అదే ఆయనను
ఎంతో గొపప్ వానిగా చేసినది. శారా, విదయ్ వలన వచిచ్న విజఞ్త ఆ విధముగా
తనకు తాను తగిగ్ంచుకొనదు. శారా, దానికది నిలువజాలదు. అయితే,
దేవుడు తనకు తాను తగిగ్ంచుకొనన్ంతగా అంతటిగొపప్వాడు. తన సవ్ంత బిడడ్కు
ధరింపజేయుటకు బటట్లు లేనంతవానిగా. అందును రిచ్ ఆలోచన చెయ్.
మరియు లోకంలో…సతర్ములో సథ్లములేదు. ఆయన ఆవుల దొడిడ్లోకి వచెచ్ను,
ఒక చినన్—కొండ అంచులోనునన్—గుహ. దేవుని కుమారుడు గడిడ్ పడకమీద
వచెచ్ను. ఓ, అది కలసికొనుట ఎంతో వయ్తాయ్సము…
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280 మరియు ఆయన తలిల్ తలిల్గా యుండవలసియుండెను. పర్ధానము
చేయబడకముందు లేక వివాహముకాక ముందు కొనిన్ నెలలకు ముందు
ఆమె తలిల్ ఆయెను.…లేక వివాహమునకు ముందు. ఔనా? ఆమె తలిల్
కావలసియుండెను. అది పర్జలు శారు. అది యీ మారగ్మందైనదని వారికి
తెలుసు. మరియయైతే, ఆమె హృదయములో, ఏమి జరుగుచునన్ది, ఆమె
ఎరిగియుండెను.
281 మరియు యోసేపుకు అరధ్ంకాలేదు, అయితే పర్భువు త రాతియందు
అతని యొదద్కు వచిచ్, “దావీదు కుమారుడవైన యేసేపు నీవు. మరియ ను భారయ్గా
చేరుచ్కొనుటకు భయపడవదుద్. ఎందుకనగా ఏమి పొరపాటు లేదు. అయితే, అది
పరిశుదాధ్తమ్ వలన కలిగ్నది.” అది అయిపోయినది. ఆ యోసేపు అను మనుషుయ్డు
దేవుడు తనతో మాటాల్డునంతటి సంబంధమును దేవునితో కలిగ్యుండెను.
282 అయితే, ఈనాడు మనము మతశాఖల దుసుత్లను గటిట్గా చుటుట్
ధరించియుండుటవలన, మనము ఏ మతగుంపునకు చెందియునాన్మో అది
తపప్ ఏది మనతో పలుకదు! నేను కఠినంగా లేక వయ్తిరేకిగాయుండదలచుకోలేదు.
కాబటిట్ దానిని అకక్డే వదలివేసాత్ను. గమనించుడి. అయితే నా భావమేదో మీరు
గర్హించారా? గమనించుడి.
283 నాగరికత గలవారికి పశులపాక హాసాయ్సప్దముగా ఉనన్ది. చివరకు
ఆయన ఒకక్రోజైనా పాఠశాలకు వెళిల్నటుల్గా మనకు వివరణలేదు; అయినను,
పండెండు సంవతాస్రాల, వయసుస్లో, సాధారణ బాలుడు దేవాలయములోని
బోధకులను, తన బోధ దావ్రా ఆశచ్రయ్పరచాడు. ఓహో, ఏంటిది? దేవుడు తనను
మరుగుచేసికొనుట…?…నేనిపుప్డు భకిత్ పులకితుడనై పోతునాన్ను. దేవుడు ఒక
పాకలో మరుగుపరచుకొనుట. ఒక చినన్ బాలునిలో దేవుడు మరుగుచేసికొనుట,

శారా? గమనించుడి. కొదిద్సేపైన తరువాత అది బయలప్డబోవుచునన్ది.
శారా?. ఆయన చేయవలసియుండెను.

284 ఆయన వీధులోల్కి వెళిళ్నపుడు యిది అనుమానం లేదు తలిల్దం లు
యిటుల్ చెపిప్యుందురుః “ఆ బిడడ్తో ఆడుకోవదుద్, ఆయనతో మీకు పనిలేదు.
ఆయన తలిల్ ఒక సాధారణ వేశయ్తపప్ మరొకరుకాదు. వారు వాసత్ముగా పెండిల్
చేసికొనకముందు…ఆమె తలిల్ ఆయెను, దానితో మనకు సంబంధంలేదు.” అని
చెపిప్యుందురు.
285 మరియ ఏమి తలంచియుండెను! అయితే, బయటవారు ఏమి తలంచినను
యీ విషయాలనిన్ ఆమె మనసుస్లో ఆలోచించుచుండెను. వారి హృదయంలో
అవి, వారు భదర్పరచుకొనెను. వారు ఎరిగియుండిరి. అందుకు వయ్తిరేకముగా
వేరొకటి మాటాల్డలేదు.
286 కొనిన్సారుల్, దేవుడు ఆయన మనిషితో ఆయన మాటాల్డుతాడు “మౌనముగా
ఉండు, అందును రిచ్ ఏమి చెపప్వదుద్.” అని.
287 నా టములలో పర్జలు చెపుప్కొనుట నేను గమనిసాత్ను. చెపాత్రు, “నీవు కీసుత్
దాసుడవైతే,ఇదిఅకక్డ జరుగుచుండునని, నీకు తెలియును”.
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288 నిశచ్యమే, అది జరుగుతుందని నాకు తెలుసు. అయితే, ఆలాగైతే
“మౌనముగా ఉండు, అందును రిచ్ నీవు ఏమి చెపప్వదుద్” అని ఆయన
నాతోచెపిప్నయెడల అపుప్డు మీరేమి చేయగలరు?
289 గత దినము కొందరిని తీసుకొని వెళిళ్ పుసత్కము మీద నునన్ది వారికి

పించాను. “కొనిన్ సంవతస్రాల కితము ఒకటి నాతో చెపిప్నది”! అని చెపాప్ను.
అనాన్డు, “సరే, అది నాకు అరధ్ం కాలేదు.”

290 “నీవు అకక్డ సుత్నాన్వా”? అని అడిగాను. అకక్డ వెనుక జరిగినవి. అకక్డ,
పుసత్కములో యుండుట చాలా మంది శారు. “ఇదియీ విధముగాను,అదిఆ
విధముగాను, అది జరుగును.” అని నేను చెపాప్ను.
291 “సరే, దానిని రిచ్ ఒకటి నీవెందుకు చెపప్లేదు?” అని అడిగారు…అది ఆ
విధముగా ఉండవలసియునన్ది. శారా?
292 మరియు యేసేపు మరొక విధముగా ఎరిగియునాన్డు. ఆ బిడడ్ ఎవరికి
సంబంధించియునాన్డో అతనికి తెలుసు. ఎవరికి అది చెందియునన్దో మరియకు
తెలుసు. ఆయనకు తండి ఎవరో యేసుకు తెలుసు. ఆయన ఏమని చెపాప్డు?
“నేను నా తండి పనులమీద ఉండవలసియునన్ది” అని చెపాప్డు…చెకక్ను
రంపముతో కోయడం కాదు—తలుపు చేయుటకు. అయితే తండి పనులమీద
యుండుట. ఆమేన్ . తన తలిల్తో చెపాప్డు “నా తండి పనులమీద యుండవలసిన
సమయం యిది యని నీకు అరధ్ం కాలేదా”?
293 ఇపుప్డు వారనుకునాన్రు: “ఈ చినన్ వెరి బిడడ్…” ఏ, అకర్మముగా పుటిట్న
బిడడ్యిన ఒక విధమైన వింతగాను, వినోదవసుత్వుగా నుండును. అకక్డే
నీవునాన్వు. శారా! అయితే, దేవుడు తనకు తాను మరుగుచేసికునాన్డు. విను.
“మురికి, కలుషితం, అకర్మమని” లోకమేమి తలసుత్నన్దో అందులో దేవుడు
తనకు తాను మరుగు చేసికునాన్డు.
294 ! జీవమును తీసికొనివచుచ్టకై, మృతమైన వితత్నము యొకక్
కలుషితములో తనకుతాను దేవుడు దాగియునాన్డు. శారా? మీకరధ్మైందా?
[సభ “ఆమేన్ ” అని చెపెప్ను].
295 సామానయ్మైన, చినన్ బటట్లుతుకు సీత్లో దేవుడు, తనకుతాను
దాగియుండును. (లేక) ఒక సామానయ్ మనిషి, తన భోజన టను తన
చంకలోపెటుట్కొని, తన భారాయ్ బిడడ్లను ముదాద్డి, సెలవుపుచుచ్కొని, బయటకు
వెళుళ్చునన్ అతనిలో ఒక ఆ కారయ్ము చేయుటకు ఒకవేళ దాగియుండును.
ఈ కారయ్ం ఆరిచ్బిషపుప్కు ఏమి తెలియదు. శారా? ఆయన ఏలాటి
కొముమ్ దడం, పంపడం మీరు వినలేరు. అలా మహిమ కలుగ్ను. అంతే!
సామానుయ్లు అది విని సంతోషింతురు. శారా!
296 దేవుడు ఇపుడు, తన చినన్ శిశువులోని సామానయ్తలో మరుగుచేసికొనెను.
సామానయ్ కుటుంబము—యొకక్ సామానయ్తలో మరగుపరచుకొనెను. మరియు
దేవుడు మత గురువులు, గొపప్వారు, మేధావులు, తెలివిగలవారు—వారందరు,
మరియు ఆనాటి హేరోదీయులు మొదలగువారు, నీరోలు నిరాకరించిరి. దేవుడు
సామానయ్తలో దాగి ఉనాన్డు.
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297 ఇపుడు తవ్రగా, యెషయా 40లో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యెహాను. మీరు కోరితే,
మనం తీదాద్ం. మలాకి. 3. అంతా. మీరు గురుత్పెటుట్కోవాలనుకుంటే మీరు
గురుత్పెటుట్కోవచుచ్. యెషయా. 40. మీ అందరికి తెలుసు. అది సమాధానము

రిచ్ మాటాల్డుచునన్ది…నేను—నేను—నేను చదివితే, అది మంచిదని
అనుకుంటాను. మీకు—మీకు సమయముంటే [సభ “ఆమెన్ ” అని చెపెప్ను—
సంపా.] మనమది చేదాద్ం. ఒకక్ నిముషము. ఇకక్డ మనం యెషయ పుసత్కం
తీసి 40వ అధాయ్యం, దీనిని రిచ్, అతడేమని చెపాప్డో చి, చదువుదాం.
ఇకక్డ డండి. “నా జనులను ఓదారుచ్డి, ఓదారుచ్డి.” జాఞ్పకముంచుకోండి.
ఇది ఏడువందల పండెండు సంవతస్రాలు. అకక్డునన్ ముఖభాగమును డండి.

శారా. అతడు జనిమ్ంచకముందు ఏడువందల పండెండు సంవతస్రాలు. అతని
రిచ్ పర్వకత్ మాటాల్డుచునాన్డు.
నాజనులనుఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి
యె షలేముతో ఓదారుప్ మాటలు మాటాల్డుడి ఆమె
యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను. ఆమె దోషరుణము
తీరచ్బడెను;యెహోవా చేతివలన ఆమె తన సమసత్ పాపముల
నిమితత్ము రెండంతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు
పర్కటించుడి.
ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు. ఎటల్నగా –
అరణయ్ములో యెహోవాకు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి. ఎడారిలో మా
దేవునిరాజమారగ్ముసరాళముచేయుడి
పర్తిలోయను ఎతుత్చేయవలెను. పర్తి పరవ్తమును పర్తి కొండను
అణచవలెను. వంకరివి చకక్గాను కరుకైనవి సమముగాను
ఉండవలెను :

298 ఓ! అతడెటువంటి మనుషుయ్డై యుండును! శారా? ఇపుప్డు నాతో కలసి
మలాకి ని తిపప్ండి. పాతనిబంధనలో పర్వకత్ల ఆఖరు పుసత్కము, మలాకిలో ఇకక్డ
వినండి. మలాకి, అది తీసుత్నన్ది, అంతయ్కాలము, అది మరవవదుద్. మలాకి 3వ
అధాయ్యం.

ఇదిగోనాకుముందుగామారగ్ముసిదధ్పరచుటకై నేనునా తను
పంపుచునాన్ను, మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు అనగా మీరు కోరు
నిబంధన త, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా వచుచ్ను, ఇదిగో
ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు.

299 యోహానును రిచ్ యింకా మాటాల్డుట, “నాకు ముందుగా మారగ్ము
సిదధ్పరచుటకై, నేను నా తను పంపుచునాన్ను.” యేసు దానిని గురించి
మతత్యి 11:10లో మాటాల్డాడు మీరు అంగీకరించగలిగ్తే, చెపప్బడినవాడితడే.

ఇదిగోనా తనునాకుముందుపంపుచునాన్ను…
300 శారా? అది నిజమే. ఇదంతయు ఏలా పలుకబడినది? ఏడువందల
సంవతస్రములకు ముందే, మెసీస్యకు ముందు ఒక ముందటి వాడు వచుచ్నని
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చెపప్బడెను. అయితే, అతడు రంగం మీదికి వచుచ్నపప్టికి (ఎంతో సామానయ్తలో)
వారతనిని పోగొటుట్కొనిరి. వారతనిని డలేక పోయిరి.
301 ఇపుప్డు జఞ్పిత్ంచుకో, అతడు యాజకుని కుమారుడు. తిరిగి సెమినరీకి
వెళళ్కుండుట, తన తండియొకక్ ఉదోయ్గానిన్ అనుసరించక పోవుట, ఎంతటి
అవహేళనో ! అయితే అతనియొకక్ పని చాలా పాముఖయ్మైనది. అతని
తొమిమ్ది సంవతస్రముల వయసుస్న అరణయ్మునకు వెళాళ్డు. బోధచే త్, అతడు
తిరిగివచాచ్డు. వారది పోగొటుట్కునాన్రు. అతడెంతో సాధారణమైనవాడు.
వారియొకక్ ఉనన్తమైన – నాగరికత విదయ్తో అలాటివానిని నముమ్టకు ఎంతో
సాధారణమైనవాడని వారు అనుకునాన్రు…
302 “అనిన్ ఎతత్యిన సథ్లములు అణచబడును, అనిన్ పలల్పు సథ్లములు ఎతుత్
చేయబడును; కరుకైనవి చదునుచేయబడును” అందును గురించి ఏంటి?
దావీదు, అది చి, అనాన్డు “పరవ్తములు చినన్ పొటేట్ళళ్వలె గంతులు వేయును
మరియు ఆకులు చపప్టుల్ కొటెట్ను.” [సహోదరుడు బెన్ హాo చాలా సారుల్ తన
హసాత్లతో చపప్టుల్ కొటాట్డు—సంపా.]
303 ఏంటి? అది జరిగినదా? నెరసిన మీసాలతోనునన్ ఒకడు, ఎటువంటి
విదయ్లేని పామరుడు, గొరె చరామ్నిన్ చు ట్ చుటుట్కొనియుండి తడబడు

దా అరణయ్ములో నుండి వచాచ్డు అనాన్డు, “మారుమనసుస్ పొందుడి
పరలోక రాజయ్ము సమీపముగా యునన్ది. మరియు సరప్ములారా ‘నేను
ఫలానా సంసథ్కు చెందియునాన్ను,’ అని తలంచవదుద్. ఈ రాళళ్వలన, దేవుడు
అబాహాముకు పిలల్లు పుటిట్ంచగలడు.” సరే!

“అయోయ్! సరే అది అతనుకాదు, అకక్డ, అతడు కాదని మాకు తెలుసు.”
304 అయితే, అది అతడే, శారా! అతడు మారాగ్నిన్ శుభర్ంచేసుత్నాన్డు. ఔనా?
అకక్డ కరుకైన సథ్లములు చదును చేయబడెను. అకక్డే ఎతత్యిన సథ్లములు
పలల్ము చేయబడెను. “అబాహాము మీకు తండియని మీరు తలంచవదుద్. అలాటి
విషయాలు చెపప్వదుద్. ఎందుకనగా దేవుడు, యీ రాళళ్వలన అబాహాముకు
పిలల్లు పుటిట్ంచగలడు.” ఎతత్యిన సథ్లములు చదును చేయబడెను. ఓహో! అది
యిదీ. ఔను. వయ్తాయ్సము ? ఆ విధంగా జరుగునని ఆయన చెపాప్డు.
305 మరియు వారు వచిచ్నపుడు, వారు అనుకునాన్రు. (అయోయ్), వారియొకక్
సవ్ంత సంసాథ్పకమునకు వచిచ్నటల్యితే, అతనిని చేరుచ్కోవాలనుకునాన్రు.
అయితే…అతడు అంతటి సాధారణమైన మారాగ్న వచాచ్డు. అయినను
లేఖనమందలి అనువాదములలో ఎతత్యినవి సరాళము చేయబడెను. వారు
అంగీకరించుటకు యిషట్పడలేదు. అయితే, అవి అటెల్ యుండెను.
306 అబాబ్య్ . అతడు వారిని గొరిగి వేసెను. అతడు వారిని ఊపివేశాడు.
“సరప్ములారా! గడిడ్లోని సరప్ములారా, మీరు! గొడడ్లి చెటుట్వేరున
ఉంచబడియునన్దని నేను మీతో చెపుత్నాన్ను. ఫలము ఫలించని పర్తిచెటుట్ను,
నరకబడి, అగిన్లో వేయబడును. నేను నిజముగా నీళళ్తో మీకు బాపిత్సమ్ము
యిచెచ్దను. అయితే, నా వెనుక ఒకరు వచుచ్చునాన్డు. ఆయన నాకంటె
బలవంతుడు. ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్లోను మీకు బాపిత్సమ్ము యిచుచ్ను.
ఆయన చేట ఆయన చేతిలో ఉనన్ది. ఆయన కళళ్మును బాగుగా శుభర్ము
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చేయును. ఆయన పొటుట్ను…కాలిచ్వేయును. గోధుమలను కొటుట్లో చేరుచ్ను.”
ఆమేన్ .
307 అది కరుకైన సథ్లమును సమము చేయునపుడు, గమనిసుత్నాన్రా?
అయితే, పర్జలు దానిని సీవ్కరించ లేదు. అయితే, అది ఖచిఛ్తంగా వాకయ్ముతో
నునన్ది. వాకయ్ము చెపిప్న పర్కారముగా ఉనన్ది. ఎంతో సామానయ్ము, వారది
పోగొటుట్కునాన్రు. వారు అది డలేకపోయారు. మై
308 ఆ గుడిడ్ తనముతో మీరు ఉండవదుద్. శారా! ఆ గుడిడ్తనముతో
మీరుండవదుద్. కనుక వినండి.
309 వారు దానిని పోగొటుట్కొనిరి. ఆలాటి వయ్కిత్ని రిచ్ వారి యొకక్
సాదారణ విశావ్సమునకు అతడెంతో సాధారణమైనవాడు. అది వారు
పోగుటుట్కునన్ంతగా, తిరిగి, అదేమిటి? దేవుడు. వాకయ్మై యునాన్డు.
సామానయ్తలో మరుగుచేయబడినవాడు, తనయొకక్ కాలరు తిపుప్కొని తెలివి
తేటలతోనునన్ యాజకుడు కాదు.
310 యేసు వారిని అదే విషయం అడిగాడు. ఆయన అడిగాడు: మీరేమి డ
వెళిళ్తిరి. “యని. యోహాను శిషుయ్లు వచిచ్నపుడు మీరేమి డవెళిళ్తిరి” యని
అడిగెను. యాజకుని వసత్ము ధరించిన మనుషుయ్ని డవెళిళ్తిరా? ఔనా?
సనన్పు నార వసత్ములు ధరించిన వాని డవెళిళ్తిరా? “అటువంటి—
అటువంటి—అటువంటి—అటువంటి బోధకునినా?” అని ఆయన అడిగాడు.
ఆయన అడిగాడు, “అది చుటకు మీరు వెళిళ్తిరా?”
311 చెపప్బడుతుంది “లేదు మీకు తెలుసా? పిలల్లను ముదుద్పెటుట్కొనుట,
మృతులను పాతిపెటుట్ట. యుదద్ములోని రెండు శిఖరముల ఖడగ్ము వారికి
తెలియదు. ఒక విధమైన జాఞ్నయుకత్మైన సంభాషణతో, కివానిస్ కల్బ్ మరిదేనికో
యునన్టుల్గా, శారా! వారకక్డ సరియే. అయితే యుదధ్ంలోకి వచిచ్నపుడు,
అది ఎదురొక్నన్పుడు, దానిని రిచ్ వారికేమి తెలియదు. వారు—వారు
రాజ గృహములలో ఉనాన్రు. ఆవిధమైన పండుగతో వారికి వారు మోసం
చేసికుంటునాన్రు”.
312 అయితే చెపప్బడినది “ఆలాగైతే, మీరేమి డవెళిళ్తిరి? గాలికి కదలుచునన్
రెలుల్ను డవెళిళ్తిరా? ఒకరనాన్రు… ! నీవు—నీవు ఏకతవ్మునకు
సంబంధించినవాడవు; నీవికక్డకు అసెంబీల్స్ వచిచ్నటెల్తే నేనేం చేసాత్నో
చెపాత్ను—నేనది చేసాత్నని నేను నముమ్తునాన్ను. ఊహు. ఒక రెలుల్,
ఊగుట. యోహానుకాదు. కాదు కాదు, కాదు, కాదు. ‘నీవు వచిచ్నటల్యితే,
ఒక స ధ్కయునిగానో మరియు ఒక పరిసయుయ్నిగానో యుండు. లేక ఒక
దానిగా ఉండు. తరువాత? గాలిచేత ఊగినటుల్గా నీవు ఎవరిని డలేదు.
యోహానుకాదు”. కాదండి. సహోదరుడా అతడు కాదు.
313 ఆయన అనాన్డు. “ఆలాగైతే, ఎవరిని డ వెళిళ్తిరి? పర్వకత్నా?” అది
చేయుటకు పర్వకత్కావలెను. శారా. ఆయన అనాన్డు…అది పర్వకత్యొకక్
ఋజువు. శారా? దేవునియొకక్ వాకయ్ము అతనితో యుండును. వాకయ్ము
పర్వకత్యొదద్కు వచుచ్ను. శారా! అడిగాడు “ఏమి డవెళిళ్తిరి? ఒక
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పర్వకత్నా”? చెపప్బడినది “ఔను, అది నిజమే, అయితే, నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను.
పర్వకత్ కంటె గొపప్వాడు”, అతడు.
314 పర్వకత్ంటె ఎందుకని అతడు గొపప్వాడు? అతడు నిబంధన త. ఔను.
అతడు నిజముగా అతడే. ధరమ్శాసత్మునకు కృపకు మధయ్ వారధిని కటుట్వాడు
అతడే. చెపప్బడిన పర్ముఖమైన రాయి అతడే.
315 ఆయన చెపాప్డు “మీరు అది అంగీకరించగలిగ్నటల్యితే పర్వకత్ చెపిప్నవాడు,
యితడే. ‘ఇదిగో’ మలాకి 3 లో ‘నాకు ముందుగా నా తను పంపెదను,
నాకు ముందుగా అతడు మారగ్ము సిదధ్పరచును’”. శారా? అతడెంతో
సామానయ్మైనవాడు. దేవుడు తిరిగి సామానయ్తలో మరుగుచేసికొనుట.
316 తరువాత అతడేమి చేశాడో గమనించు. బలవంతుడైన అటిట్ కీసుత్ వచుచ్టను
అతడు పర్కటించాడు. “ఆయన చేట ఆయన చేతిలో ఉనన్ది. ఆయన…
ఆయనయొకక్ మారగ్మును అతడు విసరుతునాన్డు. అబాబ్య్ . ఇది నాయొకక్
భావము. ఆయన కళళ్మును ఆయన బాగుగా శుభర్ము చేయును. ఆయన
చెతత్ను తీసి, రానకు ఊడిచ్, దానిని కాలిచ్వేయును. ఔను. ఆయన వితత్నానిన్
సమ రిచ్, గరిసెలో పోగుచేయును”. శారా, అతడు ఆతమ్ ఆవేశమును
పొందియుండెను.
317 అయితే, యేసు వచిచ్నపుడు వారు…మీకు తెలుసా! అపోసత్లులందరు,
ఒకటి ఘనమైనది వచుచ్టకు వారు ఎదురు చుచుండిరి. “మై. మై
ఓహో! ఆయన వచుచ్చునాన్డు. అదంతే. ఆయన వచుచ్చునాన్డు. అబాబ్య్ !
ఆయన బలవంతుడైయుంటాడు. ఆయన మీ మీద నుండి రోమీయులను
తీసివేయును. గీకులు యిటువెళుళ్నటుల్, రోమీయులు అటువెళుళ్నటుల్ ఆయన
వచుచ్నపుడు చేయును”.
318 ఆయన వచిచ్నపుడు, ఒక చినన్ దీనుడైన యౌవవ్నుడు ఆ పర్కక్కు యీ పర్కక్కు
తోయబడుచుండెను ఏంటది? దేవుడు సామానయ్తలో మరుగుచేసికొనుట,
అయెయ్యోయ్!.
319 తరువాత, ఆయనయొకక్ వరత్మానపు ముగింపులో ఉనాన్డు. అనాన్డు
“నాలో పాపమునన్దని మీలో ఎవరు రుజువు చేయగలరు? నేనేమీ చేయుదునని
బైబిల్ చెపిప్నదో…నేను నా తండి కారయ్ములు చేయనటల్యితే, ననున్ శికిష్ంచుడి.
అయితే, నేనేమి చేయుదునని లేఖనములు చెపిప్నదో అవి నేను చేయనటల్యితే”.
అవిశావ్సమే పాపము, మీకు తెలుసా! ఎవరు నా మీద నేరము మోపగలరు?
దేవుని వేలిచేత నేను దయయ్ములను వెళళ్గొటిట్నటల్యితే, అలాగైతే, అందును

రిచ్ మీరేమి చేసుత్నాన్రో నాకు పించుడి. సామానయ్త!
320 చివరికి, ఆయన మరణానికి డా అపప్జెపుప్కునాన్డు! ఓ!! అయితే,
ఆయొకక్ ఈసట్రు ఉదయవేళ, హలెల్ య! అకక్డ ఆయన కళళ్మును
శుభర్ముచేసినది. ఆయన చెతత్ను ఊడిచ్వేసి; ఔనా, సహోదరుడా, నిజముగా,
మరియు గరిశెలో, గోధుమలు భదర్పరచబడియునన్వి. మనం మాటాల్డుచునన్,
పర్భువు యొకక్ రాకడ యను మహాదినము కొరకు ఎదురు చుచు, అందులో
నితయ్జీవము కలిగ్యండి అకక్డ మిలో ఉండియునన్ది. ఆ జీవము నితయ్
జీవమునకు వచిచ్నపుడు, ఆ పునరుదాధ్నములో మనము లేచెదము. ఆయనతో
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పాటు ఆకాశమండలమునకు కొనిపోబడి గరిశెలో డుకొనెదము మరియు
చెతత్ కాలిచ్వేయబడును. చుటుట్కొనన్ పొటుట్ దానిని యి అ లాగుటకు
పర్యతిన్ంచును. ఆరని అగిన్తో కాలిచ్వేయబడును. ఆమేన్ . ఓ! ఆయన
ఆశచ్రయ్కరుడు కాదా! [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది—సంపా]
321 వారు అయనను పోగొటుట్కుంటారు. సామానయ్తలో దేవుడు. ఎందుకు?
ఎందుకు? ఆయన ఎనన్డు. ఆయన ఎనన్డు మతసంబంధమైన పదజాలములను
వినియోగించ లేదు. బోధకునివలె ఆయన ఎనన్డు బోధచేయలేదు. ఔనా?
దేవునియొకక్ సాధారణ పదజాలమును ఆయన వినియోగించాడు…ఈలాటి
పదజాలములను “గొడడ్లి పెటట్బడియునన్ది.” “చెటుట్” పదజాలములను,
“సరప్ములు” పదజాలములను” మొదలగు వాటిని ఉపయోగించెను.
“పదజాలములను” మొదలగు వాటిని ఉపయోగించెను. సెమినెరి ఉపాధాయ్యుని
వలె కాకుండ, దినముననునన్ మతసంబంధికునివలె కాకుండ, డాకట్ర్ ఆఫ్ 
డివినిటి, ఫలానా ఫలానా డాకట్ర్ వలె కాకుండ; అతడు, అది చేయలేదు. అతడు

రముననునన్ అడవి మనిషివలె బోధించెను. అతడు, గొడడ్ళుళ్ను రిచ్,
చెటల్ను రిచ్, సరప్ములను రిచ్, ఆలాటి వాటిని రిచ్; గోధుమలు, గరిసెలు
మొదలైన వాటని రిచ్ బోధించాడు. ఈ రోజు, అతడు సబుబ్పెటెట్ బోధకుడుగా
పరిగణింపబడతాడు. ఆ దినాన, అతడు, “చెటుట్ మొదుద్ బోధకుడుగా”
పిలువబడియుంటాడనే తలసుత్నాన్ను. ఆ దినాన అకక్డ యోరాద్నునులో చెటుట్
మొదుద్కు ఆనుకొనియునాన్డు…సామానయ్తలో దేవుడు, లోకము యొకక్
జాఞ్నమునకు మరుగుగా ఉనాన్డు.
322 ఇపుడు, మనం కనుగొందాం, యేసు అనాన్డు, “తండీ! నీవు ఈ సంగతులను
లోకజాఞ్నులకు మరుగుపరచి పసిబాలురకు వీటిని తెలియజేయుచునాన్వు”.

శారా! దేవుడు, సామానయ్తలో మరుగు చేసికునాన్డు. కీసుత్లో, దేవుడు
సామానయ్తలో మరుగుచేసికునాన్డు. యోహానులో శారా? కొంచం శారా
సరిగాగ్… డు, ఆయన—ఆయన…ఆలోచన చేయ్ . దేవుడు సామానయ్తలో,
లోకమునకు తనకుతాను మరుగుపరచుకునాన్డు.
323 ఇపుప్డు ఒకక్ నిముషం. లేక రెండు, ముగించుకుందాము. ఎందుకనగా
ఎకుక్వ సేపు మిముమ్ ఉంచదలచుకోలేదు.
324 డు. ఒక నిముషం నిలుపుచేదాద్ం. ఒకటి వయ్కిత్గతం. ఇపుడిది
ముగించుటకు, మనము జీవిసుత్నన్ దినమును రిచ్ ఆలోచించు. మనము
నివసిసుత్నన్ చినన్ సథ్లములో దేవుడు వచిచ్ రోగులను సవ్సథ్పరచుచునాన్డు.
మరియు ధనికులు, అహంకారులు, అధిక విదాయ్వంతులు “అదుభ్తకారయ్ములు
జరుగు దినములు గతించినవి, దైవిక సవ్సథ్త అనేది లేదు” అని చెపుప్చునాన్రు.
325 ఇకక్డ, యీ సథ్లమునుండి ఆ ఉదయం నేను వె త్ బోధించిన వరత్మానం
గురుత్నన్దా మీకు, దావీదు, గొలాయ్తును రిచ్?
326 అడిగారు, “సహోదరుడా బెన్ హాం, దీనంతటితో, అకక్డ ఒక విదాయ్
లోకమును నీవు ఎదురొక్నగలవు?”
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327 నే చెపాప్ను. దానిని నేనెలాగు ఎరుదొక్నగలను. నాకు నేను సహాయము
చేసికోలేను. దేవుడు చెపాప్డు “వెళుళ్” అని. శారా? అది అంతే ఔను. అది
ఆయన వాకయ్ము, దానిని ఆయన వాగాధ్నము చేశాడు. ఆ ఘడియ యికక్డే.
328 అకక్డ మీరు చుచునన్ పటములో నునన్ ఆ త, రానునన్ న్ కు
ముపప్యి సంవతస్రముల కితం లేదా ముపప్య్ డు సంవతస్రాల కితము,
ఆ దినమున నదియొదద్కు వచిచ్చెపెప్ను. ఐదువేలమంది యింకా మరెకుక్వ
మంది ఎదుట చెపెప్ను. “బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను పంపబడినటుల్”. “నీ యొకక్
వరత్మానము పర్పంచమును చుటిట్వచుచ్ ఘడియవచిచ్నది.”
329 అకక్డునన్ మీలో ఎవరికైనా విమరశ్ జాఞ్పకమునన్దా? రాయ్ సాల్టర్ 
లేక ఇకక్డ రుచ్నన్ కొందరికి ఆ దినము జాఞ్పకముందనుకుంటాను అని
తలసుత్నాన్ను, లేదా కొందరు, శీర్మతి సెప్నస్ర్ లేక—లేక పాతకాలపు వారైన
కొందరునాన్రు—వారికి తెలుసు. ఔనా. జారిజ్ రైట్ లేదా వారిలో కొందరు, అది
ఏలాగైంది వారికి తెలుసు. అయితే అది చేయలేదా? అది దానిని చేసినది. [సభ
“ఆమేన్ ” అని చెపుప్చునన్ది—సంపా.]
330 మరియు తరువాత, మధయ్లో, వారు నిరాకరించి – యిది యొక మానసిక
సవ్సథ్త అని అనాన్రు. దేవుడు తిపిప్ ఒక గజీవియైన పోసం అను జంతువును
పంపి, దేవునియొకక్ శకిత్ దావ్రా సవ్సథ్పరచెను.
331 లైల్ ఉడ్ మరియు బాంక్స్ , మేమకక్డ రొచ్ని యుండినపుడు, దేవుడు
సతయ్మును ఋజువు పరచెనని తెలిసికొంటిమి. అపుడు ఒక చినన్, మంచినీటి
చేప, చచిచ్పోయి నీళళ్మీద పడియునన్ది. నినన్గాక ముందటి దినమున,
పరిశుదాధ్తమ్ మాటాల్డి, ఆయన మహిమ ఆయనకు పించగోరి, అందును రిచ్
ఒకటి చేయగోరెను. మరియు ఆ ఉదయం అకక్డ నిలబడి ఉండగా, పరిశుదాధ్తమ్
ఆ బోటులోకి వచాచ్డు. నేను నిలబడి ఆ చేపతో మాటాల్డితిని, అరధ్గంటసేపు
అది చచిచ్ నీటిలో పడియునన్ది. దాని శావ్సేందీయములో మరియు పొటట్పేవులు
దాని నోటిలో నుండి బయటకు వచిచ్నవి. అది పాణం పొందుకునన్ది. మిగతా
చేపలవలె యీదుకుంటు వెళిళ్ంది. ఏంటది? దేవుడు సామానయ్తలో మరుగు
చేసికొనుట.
332 దేవుడు ఈ రాళళ్వలన అబాహామునకు పిలల్లు పుటిట్ంచగలడు. దేవుడు,
పోజంను, లేక చేపను లేక దేనినైనను సవ్సథ్పరచగలడు. ఆయన ఆయన యొకక్
వరత్మానమును తీసికొని వసేత్, పర్జలు దానిని నమమ్నటల్యితే, దానిని నముమ్టకు
దేవుడు పోజంను పుటిట్ంచగలడు. హలెల్ యా! చచిచ్పోయిన చేపను దేవుడు
లేపగలడు. చచిచ్పోయిన పోజంను ఆయన లేపగలడు. ఆయన చేయగలడు.
ఆయన చేయవలెనని అనుకునన్ది ఆయన చేయగలడు.
333 ఎంతటి గదిద్ంపు ఈ తరానికి! దానిని గురించి వారు తొటిలిల్నపుడు, దానిని
గురించి వారు గజిబిజియైనపుడు “నీవుయిది చేయలేదు, అది చేయలేదు” అని.
దేవుడు సాదారణమైన జంతువును పంపాడు. ఔనా? ఎంతటి గదిద్ంపు అది!
ఏంటది? సామానయ్తలో దేవుడు. గమనించారా? గొపప్వాడుగా తనకుతాను

పించుకొనుట. ఓహో! ఈ తరము యొకక్ మనుషుయ్లకు వారియొకక్
అవిశావ్సమునకు ఎంతటిగదిధ్ంపు.
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334 వారెలల్పుడు కలిగ్యునన్టుల్గానే, యిపుడు వారు తలసాత్రు. వారి
సవ్ంతమారగ్మున అది జరుగవలసియునన్ది.” దైవిక సవ్సథ్త…అటువంటిది
ఉనన్టల్యితే” ఒక కతోలిక్ మనిషి యిది నాకు చెపిప్నటుల్గా, గత రాతి,
అందును రిచ్ నాకు చెపాప్రు. దాని రిచ్ మీకు తెలుసు. చెపప్బడినది…
ఈ అయయ్ర్స్ హోసట్న్ లో నునన్ అతని అబాబ్య్ ని డవెళిళ్తిని. అతడు
చెపాప్డు—అతడు చెపాప్డు. “అది, దేవుని యొకక్ వరమైనటల్యితే—అది
కతోలిక్ సంఘములోకి రావలసియునన్ది.” మీరు శారా? శారా? ఆ
మెతడిసుట్లు అనుకునాన్రు అది వారి సంఘములోకి రావలసియునన్ది” యని,
పెంతెకోసుత్వారు అను కునాన్రు. అది వారి సంఘములోకి రావలసియునన్దని,
అయితే ఏ ఒకక్రి దగగ్రకు అది రాదు.
335 యేసుకీసుత్, ఆయనకు ఆయన పర్తయ్కష్పరచుకునన్ పునరుతాధ్నశకిత్ వలన అది
వచిచ్నది. అది నిజము. ఖచిఛ్తము. ఆయన చేసియునాన్డు. ఆ. అది గమనించు.
నీయొదద్ నుండి దానిని పోనివవ్దుద్. దానిని నీ—నీ గుండెకింద ఉంచుకో
మరియు అది జఞ్పిత్యుంచుకో, అకక్డ దానిని ధాయ్నించుకో.
336 అది వారి సవ్ంత మారగ్మున రావలసియునన్ది. వారియొకక్ సవ్ంత
సంఘశాఖ దావ్రా. “అది అది చేయనటల్యితే, అది ఆయన కాదు. శారా! అది
కేవలం, అది మనఃతతవ్ తాతివ్కము. లేక అది దయయ్ము. అది—అది…దేవుడు
కాదు. ఎందుకనగా అది దేవుడైయునన్టల్యితే ఆయన రావలసియునన్ది.” వారి
సవ్ంత మారగ్మున. మీరు గమనించారా, “అది మనము అనువదించ వలసిన
విధమున యుంటుంది.”
337 పరిసయుయ్ల యొదద్కు యేసు ఆవిధమున రావలసియుండెను. అది
అ విధముగా యుండవలసియుండెను. శారా? వారి…దేవుడు ఒక—
ఒక మెసీస్యాను పంపగోరినటల్యితే, ఆయన ఏలాగు వచుచ్నో, అంతా
వారు అనువదించేవారు. మరియు ఎందుకనగా, ఆయన వయ్తాయ్సంగా
వచాచ్డు. అలాగైతే “అది మెసీస్య కాదు. ఆయన ఒక విధంగా అకర్మముగా
వచిచ్నవాడు. ఆయన బయలజ్ బు”. అయితే, అది దేవుడు, సామానయ్తలో
మరుగుచేసికునాన్డు.
338 ఆ ముందుండువాడు, తపప్క ఒక విదాయ్వంతుడై యుండవలసియునన్ది.
ఏలాటి సందేహం లేకుండ, పర్తి దినము పర్తి సంవతస్రము, వారి పరిచారకులను
వారు అభిషేకించి, వారిని మిషనరీలుగా పంపుటకు, మతపర్విషుట్లుగా
చేసి లోపలకు తెచుచ్నపుడు, పర్తియొకక్రు తలంచిరి. “వచుచ్నటు వంటి
ముందటివాడు, ఇతడేయై యుండును”. అయితే ఏలాటి సెమినెరీ
అనునది లేనిచోట, అరణయ్ములోనుండి దేవుడతనిని పుటిట్ంచాడు. ఔనా!
ఆలాటివాటినుండి. శారా? దేవుడు దీనతవ్ంలోను, సామానయ్తలోను తనకు
తాను మరుగుచేసికుంటాడు.
339 అయితే, ఇపుడు ఆగండి. ముగింపులో ఇది చెపుప్కుందాం. అయితే దేవుని
యొకక్ సాధారణమైన వరత్మానమును తృణీకరించినటల్యితే, దానిని—
దానిని—దానిని తృణీకరించుట దేవుని యొకక్ సాధారణమైన మారగ్మును

ణీకరించుట నితయ్ము నాశనమౌతుంది. ఇపుడు అదెంతటి…సామానయ్మైనదో
మనం మాటాల్డుకునాన్ము. పర్జలు ఆలోచిసాత్రు. దానిన్ రిచ్ వారు నవువ్తారు;
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అది నిరాకరిసాత్రు. వారి కిషట్మొచిచ్నటుల్గా దానిని సాత్రు. అయితే అది దేవుని
యొదద్ నుండి నితయ్మైన ఎడబాటు ఔతుంది.
340 నోవహు దినాలలో, వారు ఎవరైతే చనిపోయారో, వారు అతని
వరత్మానమును ఆలకించలేదు. వారు నశించిపోయారు. చీకటి గొలుసులలో,
ఆయన మరణములో యేసు వెళిళ్ వారికి బోధించాడు. ఆయన లేవకముందు
ఆయన నరకంలోకి వెళాళ్డు. చెరసాలలోనునన్ ఆతమ్లకు బోధించాడు, నోవహు
దినాలలోనుండి దీరఘ్శాంతముతో నునన్ను, మారుమనసుస్ నొందని వారికి
బోధించాడు; దేవునియొకక్ సాధారణ వరత్మానము సాధారణమైన మనుషుయ్ని
వలన పర్కటించబడినది. ఆయన వెళాళ్డు. ఆయన చెపాప్డు. “నేను యికక్డ
యుంటానని నోవహు బోధించాడు. నేను యికక్డ ఉనాన్ను.” ఔనది నిజం. ఔనా?
341 ఒక అగిన్సత్ంభము దావ్రా ఖచిచ్తంగా ఋజువు చేయబడి దేవుని యెదద్
నుoడి పొందుకొనిన ఆ పర్వకత్ యొకక్ వరత్మానమును విననటువంటివారు
అరణయ్ములో మోషే దావ్రా నడిపించబడిరి. తరువాత లేచి నిరామ్ణాతమ్కము
చేయుటకు పర్యతిన్ంచిరి. వారిలో పర్తి యొకక్రు నశించిపోయారు.
అరణయ్ములో చచిచ్పోయారు. అయితే ఇదద్రు యెహోషువా కాలేబులు.
342 మరియు అకక్డ ఆ—పరిసయుయ్లు. ఎంతో గుడిడ్వారు అది

డలేకపోయారు. కాబటిట్ వారు వెనుకకు చి’ “మా పితరులు మనాన్ను
తినాన్రు. అరణయ్ములో మనాన్ను తినాన్రు” అని అనాన్రు.
343 యేసు చెపాప్డు. “ఔను వారు తినాన్రు. పర్తియొకక్రు చచిచ్పోయారు”.
దేవుని మహిమను వారు శారు. వారు వెలుగులో నడచారు…వారు వెలుగులో
నడిచారు. వారు అగిన్సత్ంభముయొకక్ వెలుగులో నడిచారు. దానియొకక్ శకిత్
సనిన్దిలో నడిచారు. పరిశుదాధ్తమ్, వారు నడచుటకు సిదధ్పరచిన సథ్లములగుండ
వారు నడిచిరి. దేవుడు సిదధ్పరచిన పరలోకమునుండి పడిన మనాన్ను
వారు భుజించిరి. నశించి, నరకానికి వెళిళ్పోయారు. “వారిలో పర్తియొకక్రు
చనిపోయిరి.” ఆ మాట మీరు తీసికునన్టల్యితే, అది దేవుని సనిన్ధినుండి “నితయ్
ఎడబాటు” యౌతుంది. “వారందరు పర్తియొకక్రు. చనిపోయిరి” శారా?
344 యేసును తృణీకరించిన పర్తియొకక్రు నశించిపోయారు. నా భావమేదో
మీరు గర్హించారా? దేవుని యొకక్ సామానయ్తను తృణీకరించుట. “సరే,
నేను తపుప్ చేశాను” అని అంటారు. నీవు ఆ విధముగా చేయ డదు.
ఆ విధముగా దేవుడు అంగీకరించడు. నీవు నితయ్ముగా నశించిపోతావు.
మనం దానిని రిచ్ ఆలోచించుట మంచిది. ఇపుడు అది దేవునిచేత సరిగా
గురిత్ంచబడవలసియునన్ది. తరువాత, అది ఆలాగైతే, అది ఆయన యొకక్
వాకయ్ము. శారా? వారివారి దినాలలో మోషెను తృణీకరించినటుల్గా,
ఏలీయాను తృణీకరించినటుల్గా, యోహానును తృణీకరించినటుల్గా, యేసును
తృణీకరించినటుల్గా ఉండును.
345 ఇకక్డ, మీకొక చినన్ విషయం చెపప్నీవండి. ఎకుక్వగా మిముమ్ బాధించుట
లేదనుకుంటాను. అయితే డండి. గతదినము టెకాస్స్ లోని సట్న్ కు
పిలువబడాడ్ను. ఒక కష్మాపణ పొందటానికి. ఒక వరత్మానము బోధించుటకు,
జనులను సమ రుచ్టకు, ఈ యౌవనసుత్డు యౌవన బాలిక యొకక్—యొకక్
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కష్మాపణ సంతకం పొందుకొనుటకు, ఆ ఇబబ్ందిలో వారునాన్రు. మీకు తెలుసా,
పతికలో మీరది చదివారనుకుంటాను. మరియు అది శీర్. అయయ్ర్ యొకక్ మారు
కొడుకు.
346 పర్భువు తయొకక్ పటమును తీసినవాడు శీర్. అయయ్ర్ , దానిని మీరు
అకక్డ సుత్నాన్రు. ఒక రోమన్ కెథొలిక్ అతని భారయ్ దురాలు. మరియు
అతడు ఈ యొకక్ దా అమామ్యిని పెండిల్ చేసికునాన్డు. మతసంబంధమైన
విషయాలు ఒకరి మధయ్ ఒకరు మాటాల్డుకోరు. టెడ్ కిపప్ర్ మాన్ వాయ్పారంలో
అతనితో యుంటునాన్డు. డగల్స్ సుట్డియో కలిగ్యునాన్డు.
347 మరియు అతడు అకక్డకు వచిచ్నపప్టికి బాపిట్సుట్ సంఘమునకు చెందిన
మిసట్ర్ బెస్ట్ , డాకట్ర్ బెస్ట్ , సహోదరుడు బోస్ వర్త్ ముకుక్ కింద అతని పిడికిలిని
పెటిట్ అది కదిలించి, అనాన్డు. “నేనది చేసుత్నన్టుల్ నా పటము తీయ్ ” అని అనాన్డు”.
“నేను ఆ ముసలివాని చరమ్ము వలిచి, దైవికసవ్సథ్త జాఞ్పకారధ్ముగా నా పటన
గదిలో తగిలించబోతునాన్ను.” అని అనాన్డు.
348 మరియు టెకాస్స్ లోని సట్న్ కు నేను వెళళ్కముందు, అకక్డకు
వెళళ్మని పర్భువైన దేవుడు నాతో చెపాప్డు. పర్భువు నామమున నేనకక్డ
యునాన్ను. మరియు జరిగిన వాగావ్దమంతా మీ అందరికి తెలుసు. పుసత్కాలోల్,
తదితరమైన వాటిలో మీరు చదివారు. అది అదే, ఆ రాతి…దీనంగా నడచుటకు
పర్యతిన్ంచాను.
349 “ఎందుకని,” వారనాన్రు, “వారు ఒక అవివేకులగుంపు”. డాకట్ర్ . బెస్ట్ 
అనాన్డు. “వారు ఒక అవివేకులగుంపు తపప్ మరేమికాదు”. అనాన్డు. అటువంటి
వారు తపప్, దైవిక సవ్సథ్తను నముమ్వారు లేరు. అదియొక వెనుక బడిన వెరి గుంపు.
దేవుడు సామానయ్తలో ఉంటాడని వారికి తెలియదు.” ఎందుకని”,” చివరకు
వాయ్కరణ విదయ్ ఎరుగని వయ్కిత్”.
350 అతను తన నాగరికత పాండితయ్ డిగీలతో సహోదరుడు బోసవ్ర్త్ ను
పడగొటట్వలెనని తలంచాడు. అయితే, వాకయ్ము నొదద్కు వచుచ్నపప్టికి, అతనికి
పదియవ వంతు డా యితడు సరికాదు. శారా! సహోదరుడు బోస్ వర్త్ కు
తెలుసు తానెకక్డ నిలబడాడ్డో. అతని యొకక్ పర్జలు చాలామంది ఆ వాదములో
యుండిరి. మరియు అది అదే.
351 తరువాత మా మీద విరుచుకుపడాడ్డు. మేము అవివేక గుంపు అని చె త్–
“విజాఞ్నవంతులైన వారు ఎవరు చివరకు అది నమమ్రు” అని అనాన్డు.
352 సహోదరుడు బోస్ వర్త్ అనాన్డు. “ఒకక్కష్ణం” అతడు చెపాప్డు. “ఈ
నగరంలో ఎంతమంది,” షుమారు ముపప్య్ వేలమంది ఆ రాతి మా మధయ్

రుచ్నాన్రు. “ఇకక్డునన్ ఈ పటట్ణములో, ఈ పెదద్, అందమైన బాపిట్సుట్
సంఘాలకు వెళుళ్ వారు, సహోదరుడు బెన్ హాo, నగరంలో నునన్పుడు,
ఎంతమంది దేవుని యొకక్ శకిత్ దావ్రా సవ్సథ్త పొందియునాన్రని వైదుయ్ని వివరణ
వలన ఋజువు చేయగలరు నిలుబడండి”. డు వందలమంది నిలబడాడ్రు.
“దాని సంగతి ఏంటి?” అది అదే. సామానయ్తలో దేవుడు మరుగుచేసికునాన్డు.
తరువాత అతడనాన్డు. “సహోదరుడా…”
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353 అతడనాన్డు. “దైవిక సవ్సథ్త చేసిన వానిని తీసుకురా; ఒకనికి మాయాజావ్ల
చేయుట ననున్ డనిముమ్. ఈ రోజునుండి ఒక సంవతస్రం ననున్ వారిని డ
నిముమ్”. మరియు టెడ్ కిప్…
354 ఎవరైతే చితర్ం తీశారో, ఆ అయయ్ర్స్ అకక్డే యునాన్డు. అతడనాన్డు. శీర్.
బెన్ హాం మాయాతంతర్ము చేసేవాని కంటె మరొకటికాదు. ఆమె గొంతు మీద
కాయకలిగ్న ఒక సీత్ని శాను. అది ఆలాగునన్ది. అతడనాన్డు. “ఆ సీత్ని మాయ
తంతర్ం చేశాడు యని తరువాత రోజు ఆమెతో నేను మాటాల్డాను. ఆమెకు గొంతు
మీద కాయలేదు”. చెపాప్డు. “అతడు ఆమెను మాయా తంతర్ంచేశాడు” మరియు
ఓ! అతడు ననున్ హేళన చేశాడు. నేను పటట్ణము విడచి పారిపోవలసియునన్దని
అనాన్డు. అది చేయునది అతనే అనాన్డు. శారా! ఆలాటివనిన్ అనాన్డు.
పెదద్ అకష్రాలతో సట్న్ కానివల్ లో ముందు పేజీలో పెదద్ అకష్రాలతో అవి
పర్చురితమైనవి.
355 ఒకక్ మాట నేను చెపప్లేదు. నా తండి పనిని చేయుటకు, నేనకక్డ ఉనాన్ను.
అది అంతే, ఆ వాకయ్ముతో నిలబడు. ఆయన ననున్ అకక్డకు, పంపాడు. మరియు
అది ఆయన పని.
356 ఆ రాతి, నేనకక్డకు నడిచి వెళిళ్నపుడు, నేను చెపాప్ను, “నేను—నేను—
నేను—నేను ఏలాటి సవ్సథ్పరచువాడనుకాను. నేను కాదు. ఎవరైన అది
చెపిప్నటల్యితే”, “వారు తపుప్” అని నేను చెపాత్ను. “దైవిక సవ్సథ్త చేయువాడు
యని పిలిపించుకొనుటకు నేను కోరుకొనను”. నేను చెపాప్ను. “డాకట్ర్ బెస్ట్ 
రకష్ణను బోధిసేత్ ఆలాటపుప్డు దైవిక రకష్కుడు యని పిలువబడడు”. మరియు
నేను చెపాప్ను. ఆలాటపుప్డు. “దైవిక సవ్సథ్తను నేను బోధించినపుడు, దైవిక సవ్సథ్త
యిచుచ్వానిగా పిలువబడుటకు నేను కోరను. అయితే, అతను అంటునాన్డు.
అతడు దైవిక రకష్కుడు కాదని. నిజమే. అతడు కాదు. నేను డా దైవిక
సవ్సథ్త యిచుచ్వాడను కాదు. అయితే, ఆయన పొందిన దెబబ్లచేత మనకు
సవ్సథ్తకలిగ్యునన్ది దానికి ఎతిత్ పుచునాన్ను.” శారా?

మరియు, కాబటిట్ అతడనాన్డు. “బుదిధ్హీనత” మీకు తెలుసా, తిరిగి వెళాళ్డు.
357 మరియు నేను అనాన్ను. “అయితే, ఈ పర్సనన్త, దేవుని యొకక్ ఈ వరము,
పర్భువు యొకక్ ఈ త, అది పర్శాన్రథ్కమైనటల్యితే అది ని పించబడును”.
షుమారు ఆ సమయానికి యికక్డ అమె సుడిగాలిలో దిగివచిచ్నది. అనాన్ను,
“యిపుడు మాటాల్డ నవసరంలేదు. ఆయన ఇదివరకే నాతో మాటాల్డాడు”. నేను
బయటకు వెళిళ్పోయాను.
358 మరియు నేను సట్న్ లోకి వెళాళ్ను. అది పెదద్నగరం. దేశములోనే
అందమైన ఒక పటట్ణము, అంతటితో, నినన్టి దినం నేనకక్డకు వెళిళ్నపుడు,
ఆ పటట్ణానిన్ చుటకు విచారకరమైనది. ఆ వీధులు మురికిగా ఉండెను.
టెకాస్స్ ల వరకు బజారులనిన్ అటెల్యుండెను. ఎకక్డైతే చలన చితర్తారలు
నివాసముంటారో రైస్ హోటల్ కు కు వెళాళ్ను. మరియు కింది అంతసుత్
యొదద్కు వెళాళ్ను. ఆ ఫలహార శాల యొదద్కు వెళాళ్ను. సీలింగ్ పడిపోతుంది.
గచుచ్, నేలపైయుండి. మురికి, ళితో ఉంది. నా జీవితంలో ఎనన్డు కనివిని
ఎరుగనంతగా బోధకుల మధయ్ కలవరమునన్ది.
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359 ఎందుకని? వెలుగును తృణీకరించుట చీకటిలో నడుచుట యౌతుంది.
అకక్డే వారి పిలల్లు మరణ వరుసలో ఉనాన్రు. ఔను. దేవుడు దిగివచాచ్డు.
సామానయ్త పబడి మరి నిరాకరించబడినపుడు, అపుప్డు దేవుడు తనకుతాను
సామానయ్తలో పబడెను.
360 పర్పంచానేన్ వాయ్పిత్ జేసిన ఆ పటమును వారు అకక్డ తీశారు. చివరకు
శాసత్వేతత్లు చెపాప్రు. పర్పంచ చరితర్లో మరెనన్డు ఫోటో తీయని అతీతమైన
ఉనికి మాతర్మే యిది, అని అనాన్రు. మత సంబంధమైన కళలతో నునన్ హాలులో
వాషింగ్ టన్ డి. సి లో వేలాడుచునన్ది. అది అదే. సామానయ్త పర్తయ్కష్మాయెను.
తరువాత? శారా? శారా? సామానయ్తలో దేవుడు మరుగుచేసికొనును
తరువాత తనకుతాను పర్తయ్కష్పరచు కొనును. ఔనా?
361 ఇపుడు ఆయన తనకు తాను కీసుత్ యొకక్ మరణములో మరుగుచేసికొనెను.
అయితే, పునరుతాథ్నములో పర్తయ్కష్పరచుకొనెను. ఓహో! యింకా మొదలగు
వాటిలో మనం చెపప్గలం. దానికి అంశము లేదు. చె త్ వెళళ్వచుచ్. అయితే, అకక్డే
నీవునాన్వ్ , శారా.
362 కింది అంతసుత్కు వెళిళ్, వెలుగు డకుండ నీ కళుళ్ సుకొని, ఒక

రయ్రశిమ్ యునన్దని నిరాకరించి చెపుప్ట కు జాఞ్పకముంచు కొండి, నీది
తపుప్ యనుటకు గల ఒకే ఒక కారణం; మొదటిగా నిజానిన్ నిరాకరించుటే.

శారా? నీ కళళ్ను తెరుచుటకు నిరాకరించుట, నీవు చీకటిలో జీవిసాత్వ్ .
గర్హించావా? నీవు చుటకే నిరాకరిసేత్ నీవు ఏలాగు సాత్వ్ ? శారా?
మరియు సామానయ్మైన వాటిని గమనించు. సవ్లప్మైన వాటిని చేయుటకు మరచి,
పెదద్కారయ్ములు చేయుటకు పర్యతన్ములు—చేయుట. ఓహో!
363 తరువాత, ఇటు డుడి, ఇది నీకు ననున్ చెపప్నీయ్. మతత్యి 11:10, ఆయన
యిలాగు చెపాప్డు. “మీరది అంగీకరించగలిగ్తే, ఇది అతడే” శారా? “నాకు
ముందుగా పంపబడినవాడు ఇతడే” అది సామానయ్త.
364 ఆయనను ఒకదినాన అడిగారు “శాసుత్లెందుకు చెపుప్చునాన్రు అది
అలాగైతే…”
365 ఆయన చెపాప్డు. “మనుషయ్ కుమారుడు యె షలేమునకు వెళుళ్చునాన్డు.
నేను పాపులచేతులోల్ పెటట్బోతునాన్ను. మనుషయ్ కుమారుని వారు
చంపబోతునాన్రు. మరియు ఆయన చనిపోబడబోతునాన్డు. మరియు డవ
దినమున ఆయన మరలా లేవబోతునాన్డు”. అనాన్డు, “అకక్డ ఆ దరశ్నం
ఎవరితోను చెపప్వదుద్.”
366 మరియు ఇపుడది ఆలోచన చేయ్ . ఎవరైతే యోహానుతో అరణయ్ములో,
నడిచారో, అతనితో మాటాల్డారో, అతనితో భుజించారో, వారు నది ఒడుడ్న

రొచ్ని అడిగారు, “ఏలియా మొదట రావలెనని ఉపదేశకులు యిది
ఎందుకు చెపుప్చునాన్రు? యని. నీవు చెపుత్నాన్వు. నీవు సిలువ వేయబడుటకు
వెళుళ్ నాన్నని, మరియు తిరిగి లేచెదనని. నీవు మెసీస్యావు. సమసత్ లేఖనాలనిన్
యికక్డ చెపుప్చునన్వి. లేఖనములు విశదముగా చెపుప్చునన్వి. కీసుత్ రాక ముందు
ఏలీయా మొదట వచుచ్ను.” ఆఁ అవునండి?
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367 ఆయన చెపాప్డు. “ఆయన ఎపుడో వచెచ్ను. అది మీరు ఎరుగలేదు.”
ఎవరది? శిషుయ్లు.
368 నేకికక్డ మిముమ్ను కొదిద్గా గాయపరచగోరుచునాన్ను. అది సాత్రని
భావంకాదు. తరువాత కొదిద్కష్ణాలు, శారా, ఒకటి, రెండు కష్ణాలు అయితే,
తదావ్రా మీరు తపప్క అరధ్ం చేసికుంటారు. నా సవ్రం వింటునాన్రు? [సభ
“ఆమేన్ ”—అని చెపుప్చునన్ది. సంపా.]
369 డండి, “ఎందుకని?” కీసుత్తో నడచిన ఆ మనుషుయ్డు మొదట “ఏలీయా
తపప్క రావలసియునన్దని లేఖనము ఎందుకు చెపుప్చునన్ది?”. యోహాను
వలన సవ్ంతగా మారుప్ చెందినవారు, వారు, అతడెవరో చివరకు తెలియదు.
నా భావమేదో మీకు అరధ్మైందా? శారా? “ఏలీయా మొదట రావలసి
యునన్దని లేఖనములు ఎందుకు చెపుప్చునన్వి?” ఆయనతో నడచిన శిషుయ్లు.
“ఈ సంగతులకు ముందు, అతడు మొదట వచిచ్ సమసత్మును చకక్బెటుట్నని
ఎందుకు లేఖనములు చెపుప్చునన్వి?” షుమారు అర డజను మంది ముందు
అతడు చేశాడు. అదంతే. శారా? దానిని సీవ్కరించ తగినవారు వారు మాతర్మే.
అది చుటకు నిరణ్యించబడిన వారు వారే.
370 యేసు చెపాప్డు.“అతడెవుడో వచాచ్డు. మీరు అది ఎరగలేదు. అయితే అతడు
ఏమిచేయునని లేఖనము చెపిప్నదో అదే చేశాడు. అతడు వారిని పునరుదధ్రణ
చేశాడు. మీరందరు ననున్ సీవ్కరించి, నా యందు విశావ్సముంచితిరి. వారేమి
చేయుదురని లేఖనము చెపిప్నదో అతని యెడల అదే వారు చేశారు. అతడెపుడో
వచాచ్డు. మీరది ఎరుగలేదు.”
371 మీరు సంసిధంగా ఉనాన్రా? నేను కొదిద్గా మిముమ్లను దిగాభ్ంతి
గలుగజేయగోరుతాను. ఎతత్బడుట ఆ విధముగనేయుంటుంది. అదెంతో
సాదారణంగా యుండును. ఆలాగు యుండునని అనుటకు ఏలాటి
సందేహంలేదు. ఈ ఒకానొక దినాలలో ఎతత్బడుట వచుచ్ను. దానిని రిచ్
ఎవవ్రు ఏది ఎరుగరు. ఇపుడు ఎవవ్రు వెళిళ్పోవదుద్, వెళిళ్పోవదుద్, వెళిళ్పోవదుద్,
అయితే, ఒక నిమిషం పఠనం చేయండి. నేను ఖచిచ్తంగా ముగిసుత్నాన్ను. అంతటి
సాధారణమైన విధముగా ఆ ఎతత్బడుట వచుచ్ను. తీరుప్ వచుచ్ వరకు, మరియు
మనుషయ్ కుమారుని వారు తురు. వారు చెపాత్రు. “మనం ఫలానా-ఫలానా
కలిగ్యుండవలసినది కదా? అని. ఏలియా మనకై పంపబడవలసినది కదా? ఒక
ఎతత్బడుట యుండవలయును గదా”.
372 యేసు చెపాత్డు “అదెపుప్డో జరిగినది, మీరది తెలుసుకోలేదు.” దేవుడు
సామానయ్తలో, శారా?
373 ఇపుడు ఈ వారం మనం భకిత్ రవ్కమైన ని ఢమైన ఉపదేశం
పొందుకోబోతునాన్ము…?…ఇపుడు గమనించుడి. ఎతత్బడుట, ఆ
పెండిల్కుమారెత్లో ఎంతో కొదిద్మంది మాతర్మే వెళాత్రు…
374 ఇపుడు డండి. ఏవిధంగా ఉపదేశకులు అది పొందుకునాన్రో? వారికి
పటములునన్వి. ఇకక్డకు పది మిలియనల్ మంది వచాచ్రని వారు వచిచ్ పుతారు.
అది మెతడిసుట్ బోధకుడైతే అందరు మెతడిసుట్ అంటాడు. పెంతెకోసుత్ బోధకుడైతే
పెంతెకోసుత్లందరు అని అంటాడు. అదెనన్డను దానిన్ ముటట్డు.
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375 అది యీలాగుండును. బహుశా ఒకరు విడుసాత్రు, జఫర్ సన్ విల్ ను కేవలం
ఒకరు తపిప్పోవుదురు. మిగతావారికి తెలియదు. ఒకరు విడిచిపెడతారు.
జారిజ్యాను శారా, ఒకరు ఆఫికాను విడుసాత్రు. మరియు జీవిసుత్నన్ వారిలో,
ఐదువందల మంది కొనిపోబడుటలో ఉంటారని చెపప్గలం. అది సంఘ సభుయ్లు
కాదు. ఇది పెండిల్ కుమారెత్. అది సంఘము—శరీరము కాదు. ఇది పెండిల్ కుమారెత్.

శారా!
376 ఆ—ఆ సంఘము వేలాదిమందిగా లేపబడతారు. అయితే, అది తరువాత
పునరుతాధ్నము. “వెయియ్ సంవతస్రముల వరకు వారు బర్తుకరు”. ఔనా?
377 అయితే పెండిల్ కుమారెత్లో, ఈ నిముషంలో, ఐదువందల మంది
విడువబడితే, అందును రిచ్ పర్పంచానికి ఏమి తెలియదు. యేసు
చెపాప్డు. “ఒకరు పడకలో ఉంటారు; నేను యొకరిని తీసికుంటాను, ఒకరిని
విడిచిపెడతాను.” అది రాతి ట, “పొలములో యిదద్రు ఉంటారు,”

మియొకక్ ఆవల భాగమున “ఒకరిని తీసుకుంటాను. ఒకరిని విడిచిపెడతాను.
నోవహు దినములలో నునన్రీతిగా మనుషయ్ కుమారుని దినమున ఉండును.”
378 ఆలోచించు! పర్తిదీ సాధారణంగానే కొనసాగుచుండును. ఒక ఢభకిత్
వరత్మానము కొనసాగుచుండును. మొదటి విషయమేదో తెలుసా! “ఈ సేవకుడు
ఎకక్డకు పోవుచునాన్డు. అతడు తిరిగిరాడు. బహుశా, అడవులలోకి వేటకు
వెళిళ్యుండును. అతడు తిరిగిరాడు. మరియు ఇతడు ఎకక్డకో వెళాళ్డు. ఏం
జరిగిందో తెలుసా? నేను అనుకుంటునాన్ను ఆ యౌవన బాలిక ఆమె—ఆమె
ఎకక్డో ఒక చోట చికుక్కొనియుండును. తెలుసా? ఒకరు ఆ బాలికను తీసికొని,
చెరచి, బహుశా నదిలో పడవేసియుందురు. ఆమె ఎవరితోను లేదు.” అందులో
సగం…పర్తి దానిలో తొంబది తొమిమ్ది…నేను చెపాత్ను. పర్తి వంద మిలియనల్లో
అందును రిచ్ ఎరుగరు. శారా! ఆమెకు పరిచయసుత్లలో ఒకరు తపప్. అని
చెపాత్రు. “అమామ్యి తపిప్పోయినది. ఎందుకని నాకు అరధ్ం గాలేదు. ఆ విధముగా
ఆమె ఏనాడు విడువదు.” లేదు.
379 మరియు “సమాధులు తెరవబడును” అని వారు చెపిప్నపుడు, సమాధులు
ఎటుల్ తెరవబడును? నేననుకునన్టుల్గా యిందులోకి వెళుళ్టకు నాకు—
నాకు సమయం లేదు. దేవునియొకక్ సౌమానయ్తను పించుటకై, నేనది
తీసికోబోతునాన్ను. మరియు ఆ యొకక్ కాలిష్యం, పొటాష్ తదితరమైనవి…
నీలోనునన్ పర్తియొకక్ పదారధ్ములు, కేవలం గంటె మాతర్ం యౌతుంది. ఔను
అది నిజం అదేం చేసుత్ందనగా. అది ఆతమ్ను, జీవమును వెనుకకు తీసుత్ంది.
దేవుడు అలా మాటాల్డగా, ఎతత్బడుట వసుత్ంది. అది, అకక్డ యిలాగుండబోదు.
దేవ తలు దిగివచిచ్, సమాధులను తర్వివ్, చచిచ్న పీనుగులను బయటకు
తీయుటకాదు. అది ఏంటి? పారంభంలో అది పాపములో పుటిట్నది. అయితే
మీకు తెలుసా? దానిని పోలియునన్ తనమైనది యొకటి. మనం దీనిని
కలిగియుంటె, మనము తిరిగి చనిపోతాము. శారా? ఎవరు డా…నీవు
చెపాత్వు. “సమాధులు తెరవబడును. చనిపోయినవారు బయటకు వచెచ్దరు.”
అది నిజం కావచుచ్. అయితే, తెరువబడును అని నీవు చెపిప్నటుల్గా కాదు.
గమనిసుత్నాన్రా? ఔనది నిజం. గమనిసుత్నాన్రా? అది ఆలాగు కాదు.
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380 అది రహసయ్మై యుంటుంది. ఎందుకనగా “మధయ్ రాతివేళ దొంగవలె అని”
ఆయన చెపాప్డు. ఈ ఎతత్బడుటను రిచ్ ఆయన ముందుగనే మనకు చెపాప్డు.
381 తరువాత, తీరుప్లు వచుచ్ను. పాపము, తెగుళుళ్, వాయ్ధులు, పర్తీది
వచుచ్ను. తీరుప్లు వచుచ్నపుడు, పర్జలు వారిని తీసికొమని మరణము కొరకు
మొరర్పెటుట్దురు. “పర్భువా! మాపైన ఎందుకు ఈ తీరుప్, ఎతత్బడుట మొదట
జరుగును? అని నీవు చెపిప్నపుడు. యివి ఎందుకు” అందురు.
382 ఆయన చెపాత్డు. “అదెపుప్డో వేసినది, మీరు దానిని ఎరగలేదు.” శారా?
సామానయ్తలో ఆయనకు ఆయన మరుగుపరచుకొనును. ఓహో! సరే. “అదెపుప్డో
జరిగినది, మీరది తెలుసుకొనలేదు.”
383 ఆయన రాకడను రిచ్న చినన్ చనలు విశావ్సులు ఎందుకు నమమ్రు?
384 లేఖనముల దావ్రా పలుకబడిన వీటినిన్టకోసం వారు ఎదురు సాత్రు,
మరియు—మరియు మధయ్లో చం డు దిగిపోవును…లేక రుయ్డు
మధాయ్హన్మందు. అనిన్ విధాలైనవి యుండబోతునన్వి. ఓ నేనికక్డ వివరణ
పటిట్ వాసుకునాన్ను. శారా! అవేంటో పించుటకు. ఈ వారంలో ముదర్లు
తెరవబడుటలో మనమది పొందుకుందాము. ఏలాగైనా, సరేనా? అది అదే. అవి
ముందుగానే జరిగిపోయినవి. నీవు అది ఎరుగలేదు. శారా! అది ముందుగానే
జరిగిపోయినవి. నీవు అది ఎరుగలేదు. శారా! అది ఆలాగైనటల్యితే, పర్భువు
యొకక్ త ఆ ముదర్లు విపప్నటల్యితే డుడి. జఞ్పిత్ంచుకోండి. ఆ మరమ్మైన
ఏడు ఉరుములతో అది ముదించబడినది. శారా!
385 ఇపుడు ఏంటి? దీనులైన పర్జల చినన్ సామానయ్తను పర్జలెందుకు నమమ్రు?
గమనిసుత్నాన్రా! దేవుని చనలయొకక్ సవ్రము? అదెందుకు నమమ్రు?
ఎలల్పుడు ఉనన్టుల్గానే, దేవుని యొకక్ సతయ్వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడుట
అది అంతే. అది వాయబడిన వాకయ్ముయొకక్ సాదారణ పదధ్తిని నముమ్టకు
వారియొకక్, అధిక విదయ్, అతి తెలివి నమమ్కుండ చేసినవి. దానికి వారియొకక్
సవ్ంత, అనువాదమును పెటట్ గోరువారు. “ఇది దీని యొకక్ అరద్ంకాదు, అది దీని
యొకక్ అరధ్ంకాదు.” శారా? అది ఆ ఆరధ్ం కాదు.
386 వినండి, నేనిది తవ్రగా చెపప్నా. ఇకక్డ, ఈ సథ్లములో దేవుడిచిచ్న దరశ్నాలు

డా, అవెంతగానో అపారధ్ం చేయబడెను. ఆ కారణం చేతనే, టేపులో మీరు నావి
వింటునాన్రు. ఈ విధముగా చెపప్బడుతుంది. “టేపు ఏమి చెపిప్నది చెపప్ండి.
దరశ్నం ఏమి చెపిప్ంది చెపప్ండి.” ఇపుప్డు మీరు బాగా మేలొక్నియుంటె, మీ
రొకటి సాత్రు. ఔనా? నేను నా చేతిలో పెటుట్కొని మీకు పించనవసరంలేదు.
ఔనా? ఔనా? ఔనా? మీరు…అది—అది యికక్డే అది యునన్ది. మనము
అంతములో ఉనాన్ము. ఔనా? ఔనండి. తెలివితేటలుగల విదాయ్వంతులు దానిని
పోగొటుట్కుంటారు. సాదారణమైన దరశ్నాలు, అంతటి సాధారణమైన విధముగా
అవి బయలుపరచబడినపుడు పర్జల తలలపైన ముసుగువై నటుల్ండును.

శారా?
387 ఎందుకనగా, నేను దరశ్నానిన్ శాను. అకక్డ, వేటకు వెళిళ్నదంతా మీతో
చెపాప్ను. ఔనా! అది పర్జలను తొటిలల్జేసింది. ఒక ఉదేధ్శయ్ం కొరకే దేవుడు
పంపాడు. తిరిగివచిచ్, దానిని అనువదించి, నా తలిల్ వెళిళ్పోవుట, మొదలైనవి
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పించుట. మరియు తరువాత తిరిగివచిచ్, ముందుగానే దానిని చెపిప్తిని. అది
జరుగునని ఆయన ఏవిధముగా చెపెప్నో ఖచిచ్తంగా ఆ విధముగానే జరిగినది.

శారా!
388 మరియు అయినను అకక్డకు వచిచ్ ఒపుప్కునాన్డు. అతడుచెపాప్డు. “నేను
మెసీస్యాను కాదు. గాని, నేను అరణయ్ములో కేకవేయు ఒక శబధ్మును” అని.
389 మరియు సాకాష్తుత్, శిషుయ్లు అనాన్రు. శాసుత్లు…ఏలీయా మొదట రావలసి
యునన్దని లేఖనము ఎందుకు చెపుప్చునన్ది? శారా? దేవుని యొకక్
సామానయ్త, పర్జల తలలుపైగా వెళుళ్చునన్ది.
390 ఇది తీసికొని, తరువాత ముగిసాత్ను. దేవుని సహాయముచేత, నేను చేసాత్ను.

డండి. ! దీనిని వివరిదాద్ం. ఇదంతా చెపుత్నన్ందుకు మనిన్ంచండి.
డండి. మిముమ్లను యుంచినందుకు ననున్—ననున్ కష్మించుడి. అయితే,

కొదిద్ గంటలు మాతర్మే, తిరిగి మనం వసాత్ం.
డండి! ఒక సాధారణ సిరా చుకక్ను తీసుకుందాం.

391 పర్తీదీ ఒక ఉదేధ్శయ్ం కొరకు, ఈ ఉదయవేళ మీరికక్డ డుకునన్ది ఒక
ఉదేధ్శయ్ం కొరకు. చారీల్ నేను మీ యింటోల్ భోజనం చేశాను. నెలీల్ నీవు నా కొరకు
వంట చేశావు. ఒక ఉదేధ్శయ్ం కొరకు. నేను…పర్తీదీ ఒక ఉదేధ్శయ్ం కొరకు. ఈ
ఆలయం ఒక ఉదేధ్శయ్ం కొరకు నిరిమ్తమైనది. ఒక ఉదేధ్శయ్ం లేకుండ ఒక కారణం
లేకుండ ఏది ఉండదు.
392 ఇపుడు, మనము చినన్ సిరా చుకక్ను తీసుకుందాం. మీరు
వినగలుగ్చునాన్రా? [సభ “అమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] చినన్ సిరా చుకక్ను
తీసికొని దానిని దాద్ం. అదేంటి? సిరా చుకక్ అదెకక్డనుండి వచిచ్నది? సరే.
యిపుడు, యీ సిరా చుకక్ను తీసుకుందాము. ఇది నలల్ సిరా అందాం. ఆ సిరా
ఒక ఉదేధ్శయ్ం కొరకు…చెఱసాలలో నుండి బయటకు వచుచ్ నా కష్మాపణను
యిది వాయగలదు. మరణ గదిలోనుండి కష్మాపణను అది వాయగలదు. ఔను?.
యోహాను 3:16ను అది వాయగలదు. అది నముమ్ట దావ్రా నా ఆతమ్ను అది
రకిష్ంచగలదు. ఔనది నిజమేనా [“ఆమేన్ ”] లేక. అది నా మరణ శాసనమును
సంతకం చేయగలదు. శారా! అది ననున్ నాయ్యతీరుప్నొదద్ ఖండించగలదు.
అది యొకక్ ఉదేధ్శయ్ము కొరకే. ఔనది నిజమేనా? [“ఆమేన్ ”]
393 సరే, అదెకక్డనుండి వచిచ్నదో ఆ కొదిద్ సిరాను దాద్ం. అది సిరా. అది
సిరాగా అగువరకు, రసాయనాలు మొదలైనవి కలుపుట దావ్రా అది వచిచ్నది. అది
నలుపు. మీ బటట్లు మీద అది వేసేత్ అది మరకలు ఏరప్డును.
394 అయితే, మనము చలువపిండి (బీల్చ్ ) అను దానిని మనం తయారు
చేసియునాన్ము. సీత్లైన మీరు కోల్రాక్స్ బీల్చ్ వినియోగిసాత్రు. సరే. నేను ఒక సిరా
చుకక్ను తీసికొని, బీల్చ్ తొటిట్లో వేసాత్ను. సిరాకు ఏం జరుగుతుంది? డండి.
ఎందుకు? బీల్చ్ తయారుచేయబడి, పరిశోధించబడిన రసాయినముల కలయిక.
మీరది డలేనంతగా విడగొటుట్ను. ఇపుప్డు బీల్చ్ లోని కొంతభాగము నీళుళ్.
395 నీరు H20 అనగా హైడోజన్ , ఆకిస్జన్ , హైడోజన్ , ఆకిస్జన్ , రెండును
హానికరమైన పేలుడు పదారధ్ములే ఆ తరువాత హైడోజన్ , ఆకిస్జను వాసత్వంగా

డిదయే. అది అదే, అది నిజం. రసాయిన డిదలు ఇపుప్డు ఇపుప్డు కేవలం
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రసాయిన డిదలు వాటిని కలుపు. నీరు నీకు వసుత్ంది. అయితే అది, విడదీయ్ .
నీవు హైడోజన్ , ఆకిస్జన్ పొందుకుంటావు. అది ఆవిధంగా వెనుకకు వెళుత్ంది.
396 ఇపుడు, యికక్డ రసాయనిక శాసత్వేతత్లు రొచ్ని యుండవచుచ్ను.
ఇపుడది…చెపాప్లనుకుంటునాన్ను. ఎందుకనగా, అది—అది రసాయిన
వేతత్లు వింటారు. ఫారుమ్లా ( తర్ం) తెలియదు నాకు. అయితే దేవుడు, అందులో
ఆయనను బయలుపరచుకొనునని నమిమ్, నా సవ్ంతదైన మారగ్ములో, అది
వివరించగోరుతాను.
397 డండి. ఒక—ఒక—ఒక సిరా చుకక్ను బీల్చ్ లో నేను వేసుత్నాన్ను.
ఏమి జరిగినది? వెంటనే నలల్ మరక వెడలిపోతుంది. నీవు కావాలనుకుంటె,
మరలా నీవది కనుగొనలేవు. అది వెడలిపోయింది. నీవెనన్డు అది డలేవు.
ఏం జరిగినది? దానినుండి ఏది వచుచ్ట నీవు డలేవు. నీవు కనుగొనలేవు. అది
వెడలిపోయింది. నీవెనన్డు అది డలేవు. ఏం జరిగినది?. ఇపుప్డు దానినుండి
ఏది వచుచ్ట నీవు డలేవు. నీవు కనుగొనలేవు. నీవు ఎందుకని డలేవు.
ఎందుకనగా అది విడిపోయినది.
398 “దానియొకక్ అసలైన ఆమల్ములోకి అది తిరిగిపోయినదని” విజాఞ్న శాసత్ము
చెపుప్చునన్ది.
399 ఏంటి ఆమల్ములు దేని నుండి వచిచ్నవి? గమనిసుత్నాన్రా?” ఫలానా
వాటిదావ్రా అవి వచిచ్నవి” అవి మీరు చెపప్వచుచ్. సరే, ఉదహరణగా “ఆవిరల్
వలన ఆమల్ములు తయారగును” ఆవిరుల్ ఎకక్డనుండి వచిచ్నవి? సరే అది.
“మనం చెపప్వచుచ్, పరమాణువులదావ్రా ఆవిరుల్ తయారౌతవి”. “పరమాణువులు.
ఎకక్డనుండి వచిచ్నవి? “అణువుల నుండి”. అణువులు ఎకక్డనుండి వచిచ్నవి?
“ఎలకాట్నిక్స్ దావ్రా (బుణ విదుయ్త్ కణము) దావ్రా.” అవి ఎకక్డనుండి వచిచ్నవి?
“ రయ్రశిమ్ దావ్రా.” శారా, రసాయన వేతత్లు కనుగొనన్ వాటియొదద్కు
వెళుళ్చునాన్ము. మరియు అది యొక పదారథ్మై మరియు ఒక సృషిట్యైతే అది
సృషిట్కరత్యొదద్నుండి రావలసియునన్ది.
400 కనుక మీరికక్డ తలవని తలంపుగా రొచ్ని యుండలేదు. అనుకొనని
రీతిగా పండెండు ముపప్య్ లేక ఒంటిగంట వరకు మిముమ్లను ఉంచలేదు.
“నీతిమంతుని అడుగు జాడలు పర్భువు చేత నిరణ్యించబడినవి.” ఔనా.
అందుకొరకు కారణం యొకటి యుంటుంది. నముమ్టకు నీకొరకు
యొక కారణముంటునాన్ది. నీవు నమమ్కుండ యుండుటకు కారణం
యొకటియుంటుంది. ఆ సిరావలె అది యుంటుంది.
401 ఇపుడు దానిని విడదీదాద్ము. మొదటి విషయం పరమాణువుల వరకు
మనమది తీసికొని వదాద్ం. ఇపుడు మనం పరమాణువు తీసుకుందాం. నే
చెపాత్ను…సంఖయ్ ఒకక్సారి పరమాణువులు 9, 9 CH సారుల్ పరమాణువులు 12,
అది 11 అయితే, దానినుండి ఎరుపు వచుచ్ను. అయితే, నలుపు అగుటకొరకు
అది—అది 12 కావలసియునన్ది. పరమాణువుల సంఖయ్నుబటిట్ రంగు
ఏరప్డును.
402 అటు తరువాత అణువు యొదద్కు అది తీసికెళాద్ము. అది అణువు మరియు 96
సమానవులకు +43 సమానువులు కలిపినయెడల, అది 1611 సమాననువులగును.
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అది 1612 అయితే అది ఊదారంగు కావచుచ్ను. శారా? తరువాత, ఆ
విధంగానే విచిఛ్నన్ం చేయ్ .
403 పారంభంలో అకక్డ ఏదో యొకటియునన్దని అది తెలుపు తునన్ది. అది
కేవలము (యింగిత జాఞ్నము) సాదారణ జాఞ్నము. అది సృషిట్. దానికి ఒక
సృషిట్కరత్ ఉండవలసి ఉంది. అది యొక సృషిట్కరత్ యొదద్నుండి బయలుదేరి అది
నిరణ్యించబడి, వివిధమైన వాటిలో పెటట్బడినది. ఇపుడు విజాఞ్నశాసత్ము అణువు
B16 ను 12 గుణించినను, 14తో గుణించినను, ఎనిన్సారుల్ చేసినను. దానిని
చేయలేరు. దేవుడే దానిని చేయవలెను.
404 మరియు అటు తరువాత, ఎకక్డైతే అణువులలోకి చేరుకునన్దో, ఆ సథ్లానికి
తీసుకురాబడుతుంది. తరువాత విజాఞ్నశాసత్ము అది తాకుతుంది. తరువాత అది
పరమాణువులలోకి వసుత్ంది, తరువాత కొంచెం బాగుగా అది డగలుగ్తారు.
అటుతరువాత, దానినుండి ఒక దానిలోకి వచుచ్ను. అటుతరువాత, మొదటిగా
రసాయినములోకి వచిచ్, వీటిని ఒకటిగా కలిపెదరు.
405 ఇపుప్డు నేను ముగిసుత్నాన్ను. ఇది పోగోటుట్కోవదుద్. మానవుడు పాపము
చేసినపుడు అతడు దేవునికి తనకుతానే వేరైపోయాడు. మహా అగాధమును
దాటాడు. యీవైపున మరణములోకి వెళాళ్డు. అతడు వదలిపెటాట్డు. ఇక వెనుకకు
మారగ్ములేదు. ఖచిఛ్తం. తిరిగి వెనుకకు వచుచ్టకు మారగ్ము లేదు. అయితే
అటుతరువాత, అతడది చేసినపుడు రకత్ం కొరకు, గొరెపిలల్నేగాని లేక మేకనుగాని
లేక గొరెనుగాని లేక ఒక దానిని పర్తాయ్మాన్యముగా దేవుడు అంగీకరించెను.
అది, మహ ఆగాధము అవతల వైపున ఆదాము లేక—లేక హేబేలు పలికెను.
406 ఆవైపున, అతడు దేవుని కుమారుడు, అతడు దేవుని సంతానమై యునాన్డు.
అతడు మిని సవ్తంతించుకొనువాడైయుండెను. అతడు పర్కృతిని సావ్ధీనము
చేసికోగలడు. అతడు నయ్తతో మాటాల్డగలడు. అతడు తానకుతాను సృషిట్కరత్.
అతడు దేవునియొకక్ సంతానము.
407 అయితే అతడు దాటినపుడు, అతని కుమారతవ్మునకు అతడు
వేరైపోయాడు. అతడు ఒక పాపి, సావ్భావికము, అతడు సాతాను యొకక్
హసాత్లోల్, సాతాను పరిపాలనలో ఉనాన్డు.
408 ఒక రసాయనమగు, రకత్మును అరప్ణముగా దేవుడు తీసికునాన్డు. అయితే,
కోడెల యొకక్ మేకల యొకక్ రకత్ము పాపమునుండి వేరుపరచలేకపోయెను.
అది పాపమును కపిప్వేసెను. నా చేతిమీద ఎరర్టి మరక నాకునన్టల్యితే, తెలల్
దానితో కపిప్నటల్యితే ఎరర్టి మరక యింకా అకక్డయునన్ది. శారా యింకా,
అది ఉనన్ది.
409 అయితే పాపము నిమితత్మై యొక (విరంజన రణ్మును) బీల్చ్ ను, దేవుడు
పరలోకమునుండి పంపాడు. అది ఆయన యొకక్ సవ్ంత కుమారుని రకత్ము,
మనము ఒపుప్కొనిన పావము, దేవుని బీల్చ్ లో పడగనే, తిరిగి దానిని కనుగొన
పర్యతిన్సేత్. కాల కాలాలుగా మధయ్వరుత్ల దావ్రా ఉనన్ ఆ పాపపు రంగు వెనుకకు
పోయి, మన మీద నేరారోపణచేయు సాతానును కొటిట్, నాయ్యతీరుప్ దినము
వరకు అది అతనిపైననే యుండును.
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410 కుమారునికి ఏమి జరుగును? తిరిగి అతనికి తండితో సం రణ్
సహవాసములో యుండును. అగాధము మరో వైపున నిలబడి, అతనికి
వయ్తిరేకమైన ఎలాటి పాపపు జఞ్పిత్లేకుండ యుండును. ఎకక్డ డా ఎటువంటి
బీల్చ్ మరక యిక కనబడదు. అతడు సవ్తం డు. హలెల్ య! అ యొకక్
కొల్రేక్స్ వలె. లేక ఆయొకక్ సిరాయిక సిరావలె యుండదు. ఎందుకనగా ఆది
పగలగొటట్బడి వెనుకకు పంపబడినది. యేసుకీసుత్ రకత్ములోకి ముంచబడిన…
ఒక పురుషుడు, లేక ఒక సీత్, అది అనిన్ చిక లకష్ణాలను చంపివేసుత్ంది. మరియు
పర్తి పాపము యొకక్ పరమాణువు తిరిగి దయయ్ం మీదికి వెళిళ్పోతుంది. మరియు
నాయ్యతీరుప్ దినమువరకు అతనిపైయుంటుంది, అకక్డే, అతని నితయ్సాథ్నమైన
అగిన్గుండములో పడదోయబడుతుంది. మరియు అగాధము కటట్బడి యిక
ఎనన్డు జఞ్పిత్లోకి రాదు. నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి మానవుడు ఒక దేవుని
కుమారునిగా నిలబడతాడు. సామానయ్త!
411 మోషే, కోడెలయొకక్ మేకలయొకక్ రకత్ము కిందయుండి, దేవుని
వాకయ్ములో నునన్ అతని ఒపుప్కోలుతో, దేవుడు, ఆ సాధారణ మనిషిని తీసికొని
ఆయన మాటలు అతని నోటిలో ఉంచాడు. మరియు అతడు యెహోవా
సేవకుడని అతడు ఋజువు చేశాడు. ఎందుకనగా యెహోవా అతనితో
దరశ్నముల దావ్రా మాటాల్డుచుండగా అతడు నడచుచుండెను. అతడు, తన
చేతులను, రుప్వైపునకు పి అతడు బయలు వెళాళ్డు.
412 మరియు జాఞ్పకముంచుకొండి. దేవుడు, అతనితో మాటాల్డాడు. అది
దేవునియొకక్ ఆలోచన. దేవుడు మానవుని వినియోగించుకొంటాడు. దేవుడు
అతనితో మాటాల్డుతాడు. ఔనది నిజం. ఆయన చెపాప్డు. “వెళిళ్, నీ చేతిలో ఆ కరర్

రుప్తటుట్న చాచి, ‘ఈగలు అని చెపుప్’”.
413 మోషే, ఆ మేక, గొరెల యొకక్ రకత్ము కింద ఉనన్వాడై, అకక్డకు
వెళిళ్ కరర్ తీసికొని, రుప్ దిశకు చేరుకునాన్డు. “యెహోవా యీలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈగలు కలుగునుగాక” ఎనన్డు ఈగలు వినలేదు వెనుకకు
తిరిగాడు. అదెపుప్డో పలుకబడినది. అది ఒక తలంపు. ఇపుడు అది పలుకబడింది,
అది తెలియపరచబడినది. అపుడది దేవునియొకక్ వాకయ్ము. కోడెల యొకక్ లేక
మేకల యొకక్ రకత్ము కిందనునన్ సాదారణ మానవుని ఒక నరుని పెదవులనుండి
అది వచిచ్నది.
414 మొదటి విషయమేంటో తెలుసా? ఒక ఆకుపచచ్ ఈగ చు ట్ తిరుగుటకు
ఆరంభించినది తరువాత విషయమేంటో తెలుసా? ఒక గజానికి ఐదు పౌనుల్
ఉండిపోయినవి. ఏంటది? సృషిట్కరత్యైన మోషే దావ్రా పలుకబడిన దేవుని
యొకక్ వాకయ్ం. కారణమేదనగా, రకత్ము కింద, దేవునియొకక్ సనిన్దానంలో
అతడు నిలబడియునాన్డు. అతనియొకక్ సవ్ంతమాటలు, అతని సవ్ంతమాటలు
కాదు.
415 “మీరు నాయందు నిలచినటల్యితే, నా మాటలు మీయందు నిలచినటల్యితే,
మీకేది అవసరమో అడుగుడి. అది మీకను గర్హించబడును”. సంఘము ఎకక్డ
నిలబడియుంది?
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416 “కపప్లు కలుగునుగాక!” దేశములో ఒకక్ కపప్ డా లేదు. ఒక గంట
సమయానికి, పర్తిచోట, పది అడుగుల అవి ఉనన్వి. అదేంటి? అది దేవుడు,
సృషిట్కరత్, సామానయ్ మానవునిలో ఆయనకు ఆయన మరుగుచేసికొనుట.
417 ఇపుడు, మిముమ్ యొకటి అడుగగోరుతాను. కోడెలయొకక్ రకత్ము, మేకల
యొకక్ రకత్ము బీల్చ్ గా వినియోగించగలిగ్నటల్యితే (అది కేవలం కపప్గలదు
మాతర్మే) సృజించగలిగ్న దేవుని వాకయ్ సాధ్నములో మనుషుయ్ని ఉంచగలిగ్,
ఈగలు కలుగ్నటుల్ చేయగలిగ్తే, బీల్చ్ గా యుండు యేసుకీసుత్ యొకక్ రకత్ము
ఎవరైతే, ఉడుతలు, లేక మరొకటి సృషిట్ కలుగ్టకు మాటాల్డుటకు మీరెందుకు
తొటిలుల్చునాన్రు?
418 అది మీరు చెయవదుద్. సామానయ్తను రిచ్ మీరు తొటిలల్వదుద్. ఆయన
యింకా దేవుడైయునాన్డని నమమ్ండి. ఓహో! పాపమునకు కష్మాపణ ఓ! నేనే
విధముగా కోరుచునాన్నో…
419 తరువాత, మారుక్ 11:22లో “మీరు యీ కొండను చి ‘కదలిపొముమ్’ అని
చెపిప్ – మీ హృదయములో సందేహించక, అయితే మీరు అడిగినది జరుగునని
నమిమ్న యెడల మీరు చెపిప్న పర్కారమే మీకు జరుగును”.
420 మై, నాకు డు లేక నాలుగు పేజీలునన్వి. దానిని మనం వదలివేదాద్ం.
ధనయ్వాదాలు మీకు.
421 దేవుడు సామానయ్తలో తనకుతాను మరుగుచేసికుంటాడు. మీరు

చుటలేదా? ఒక పొరపాటు ఒక చోట యునన్ది. దేవుడు ఒక వివరణ
చేసినటల్యితే, ఆయన అబదధ్మాడడు. ఆయన వాగాధ్నం చేశాడు. శారా!
సామానయ్తతో ఆయన మరుగు చేసికొనును. అదెంతో సామానయ్మైనది.
422 విదాయ్వంతులు, పండితులు చెపాత్రు.…ఓ అది మానసికమైన విదయ్. లేక
యింకేదో. మీకు తెలుసా? అది యొక…
423 కాలమనే పర్వాహములగుండా, దేవుడు తానేవెళిళ్, ఏం జరిగినదో ఖచిఛ్తంగా
ఆయన చెపప్గలడు. ఈ రోజు నీవేమైయునన్ది ఖచిఛ్తంగా చెపప్గలడు. రానునన్
దినాలలో చెపప్గలడు. అది యింకా, యేసుకీసుత్ బీల్చ్ దావ్రా. ఆయన ఒక
పాపిని తీసుకొని, అందులో ఆయన బీల్చ్ లో కడుగును. అతడు దేవుని సనిన్ధిలో
నిలబడును.
424 మరియు “మీరు నాయందు నిలచియుండినయెడల, మరియు నా
వాకయ్ములు మీయందునన్ యెడల, మీకేమి కావలెనో అడుగుడి. అది జరుగును.
నాయందు విశావ్సముంచువాడు నేను చేయుకారయ్ములు చేయును”.
425 మీరు ఎలాగు ననున్ ఖండించుచునాన్రు? దేవుని వాకయ్ము ఎవరియొదద్కు
వచుచ్నో (పర్వకత్లయొదద్కు) వారిని మీరు ‘దేవుళళ్ని’ పిలువలేదా అని మీ సవ్ంత
ధరమ్శాసత్ము చెపుప్ట లేదా. మరియు ఆలాగైతే. నేను, దేవుని కుమారుడనని
చెపిప్నటల్యితే మీరేలా ననున్, ఖండించు చునాన్రు? వారది డలేక పోయారు.
వారది డలేక పోయారు.
426 ఇపుప్డు సంఘము ఈ రాతినుండి వరత్మానములు, అది డకుండ
యుండవదుద్. శారా! మనం జీవిసుత్నన్ యీ దినానిన్ డండి. యేసుకీసుత్
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రకత్ము మీ నుండి పాపమును ఎంతో రం తీసికొనిపోవును. అవి, యిక దేవుని
యొకక్ ఙాఞ్పకములో లేవు. మరకనంతా అది తీసివేయును.

పాపము ఎరర్ని మరకను వదలివేసినది
ఆయన దానిని హిమమంతా తెలల్గా కడిగెను
తరువాత, ఆయన సింహాసనము యెదుట
ఆయనలో సం రుణ్డనై నిలబడెదను

427 ఓహో, నేనెలాగు సం రుణ్డగుదును? నేనెటుల్ సం రుణ్డిగా కాగలను.
ఎందువలనననగా, రకత్ము వలన. నేను కాదు. అయితే ఆ రకత్ము దేవునికి నాకు
మధయ్ నిలబడినది. నేను దానిని అంగీకరించాను…నేను పాపిని. అయితే, ఆయన
దేవుడు. అయితే, పాపమును చంపివేయు రసాయనము నామధయ్ నిలబడినది,
కాబటిట్, దేవుడు, బీల్చ్ లోనునన్ నీళుళ్ ఎంత తెలల్గానునన్దో, అంతతెలల్గా ఆయన
ననున్ సాత్డు. నా పాపము పోయింది. అది ఆయనయొదద్కు చివరకు
అందుకోలేదు. ఎందుకంటె అకక్డ అరప్ణ పెటట్బడినది.
428 సాధారణ దేవుని వాకయ్మును నముమ్టకు మనయొకక్ విశావ్సము ఎకక్డా?
దేవుడు ఏమి చెపిప్యునాన్డో ఆయన వాకయ్ముతోనే అయనను సీవ్కరించు.
దేవుడు యిపుడు సామానయ్తలో, దీనులైన చినన్ గుంపులో, దేవుడు తనకు
తాను మరుగుచేసికునాన్డు. అయితే గతించిన దినాలలో, ఆయన ఎలల్వేళలలో
పర్తయ్కష్పరచుకునాన్డో, యీ ఒకానొక దినాలలో ఆయన పర్తయ్కష్పరచుకొనును.
మీరు ఆయనను పేమిసుత్నాన్రా? [సభ “ఆమేన్ ” అని చెపిప్నది—సంపా.]

నేనాయనను పేమించెదను నేనాయనను పేమించెదను
ఎందుకనగా మొదట ఆయన ననున్ పేమించెను
నా రకష్ణను
కలవ్రి చెటుట్పై కొనెను

429 మీరు ఆయనను పేమిసుత్నాన్రా? [సభ “ఆమేన్ ” అని చెపెప్ను—
సంపా]. మై ఆయన ఆశచ్రయ్కరుడు కాదా (“ఆమేన్ ”) దేనికొరకు వరత్మానము
ఉదేద్శించబడినదో, అటిట్ దానిని అది ఉతప్నన్ం చేయునని, నేను నిరీకిష్ంచి
నముమ్తునాన్ను. మీరు ఎదురు డని అలంకార ఆడంబర విషయాలకై అది
మిముమ్లను తీసికొని వెళుళ్ను. లేక…గొపప్తనములో, దేవుని మీరు చినపుడు,
అదెంతటి సాధుతవ్మో డండి. అపుప్డు దేవుని మీరు సాత్రు. ఆయన కొరకు

డవదుద్…
430 ఎలీషా, గుహలో నునన్పుడు, పొగ చు ట్ వచిచ్నది. రకత్ము ఉరుము,
మెరుపు, సుత్నాన్రా. మనకునన్, అనిన్ ఉదేకాలు, ముఖము, చేతిలో రకత్ము,
పర్తిచోట ఉదేకాలు. అది ఎమి ఆ, పర్వకత్ను యిబబ్ందిపరచలేదు. చినన్ మెలల్ని
సవ్రము విను వరకు అతడు అకక్డ పండుకునాన్డు. (ఏంటిది?) వాకయ్ము అటు
తరువాత, తన ముఖమును కపుప్కొని బయటకు వచాచ్డు. శారా! అది. అది.
431 జాఞ్పకముంచుకో, సేన్హితుడా! గొపప్వాటికొరకు ఎదురు డవదుద్.
గొపప్వి…నువువ్ చెపాత్వు, “దేవుడు, ఆయన గొపప్ విషయాలు పెదద్పెదద్వి
మాటాల్డుతాడు అని”. ఒక సమయం వసుత్ంది. ఇది, అది లేక మరొకటి, గొపప్
విషయాలు. నేను దేనిని రిచ్ మాటాల్డుతునాన్నో దానిని మీరు పటుట్కుంటారని
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నేననుకుంటునాన్ను. శారా?. “గొపప్వి. పెదద్ విషయాలు, శారా! ఓహో,
అపుప్డది జరుగునపుడు, అది గొపప్ది,ఇంతపెదద్ది”.
432 అది, తగిగ్ంపు కలిగ్యుంటుంది. అంతా నీవు పోగొటుట్కుంటావు. ఆలాగే
వెళుళ్ను. డండి?– నీవు వెనుకకు చి చెపాత్వు. “అది యిక రాదు…”

శారా! పైపైగానే దాటిపోయినది. చివరకు దానిని డలేదు. వెళిళ్పోయినది.
శారా! అదెంతో సామానయ్మైనది. శారా! దేవుడు సామానయ్తలో ఉంటాడు.
శారా! గొపప్తనములో తనకు తాను పర్తయ్కష్మగుటకు ఆయనను ఏది

ఘనమైనదిగా చేసినది? ఎందుకనగా, ఆయన తనకుతాను సామానుయ్నిగా
చేసికొనుటవలన.
433 ఒక పెదద్, గొపప్ మనిషి తనకుతాను సామానుయ్నిగా చేసికొనలేడు. అతడు
హోదాతో యుండవలసియుండును. శారా! అయితే, అతడు, యింకా
తగినంత పెదద్వాడు కాలేదు. అతడు పెదద్వాడౌనపప్టికి, అపుప్డు యీ విధంగా
వసాత్డు. తనున్తాను తగిగ్ంచుకోగలడు. శారా!
434 అకక్డ చికాగోలో, ఒక వృదుధ్డైన భకుత్డు చెపిప్ నటుల్గ “ఆ వయ్కిత్, పాండితయ్
మంతటితో డా, పలుపలు విధములైన వాటిలో పైకి ఎకిక్పోయాడు అనాన్డు.
బాధనొందినవాడై, తలదించుకొని, అతడు కిందికి వచాచ్డు. ఓడిపోయినవాడై
నడచివెళాళ్డు.” అతడు చెపాప్డు “అతడు దిగివచిచ్న మారాగ్న అతడు ఎకిక్వెళిళ్తే,
అతడు పైకి వెళిళ్న మారాగ్న అతడు దిగియుండును.” సరే. ఔనది నిజం! శారా?
435 నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకో దీనుడుగా యుండు. వింతగా యుంటానికి
పర్యతిన్ంచకు యేసును పేమించు— శారా? “పర్భువా, నా హృదయంలో
ఏదైన కపటమునన్టల్యితే, ఏదైన తపిప్దమునన్టల్యితే, తండీ! ఆ విధంగా
యుండాలని అనుకొనుటలేదు. దానిని నీవు తీసివేయ్ . ఆ విధంగా యుండాలని
నేననుకొనుట లేదు. ఓ! ఆ దినాన, వారిలో ఒకరిగా నేను లెకిక్ంపబడుటకు
ఆశించుచునాన్ను. పర్భువా! ఆ దినము సమీపించుట చుచునాన్ను”.
436 దేవుడు, వాటిని మనకై తెరచిన యెడల, ఈ ముదర్లు పారంభించుట మీరు

సాత్రు. జఞ్పిత్ంచుకోండి! ఆయన యొకక్డు మాతర్మే అది చేయగలడు. మనం
ఆయనపై ఆధారపడియునాన్ము. దేవుడు మిముమ్లను దీవించును.
437 మరియు ఈ మధయ్హన్ం మనం డుకొనక ముందు, మన సంఘకాపరి,
మీతో ఒక మాట చెపాత్డని లేక చెపుప్టకు ఉందని నేననుకుంటాను.
నేననుకుంటాను డిక పాటలు డిక ఆరు ముపప్య్ కా కాపరి?[“ఆరు
ముపప్య్ కి పారంభముగును…” సహోదరుడు నెవిల్ చెపుప్చునాన్డు—
సంపా]. ఆరు ముపప్య్ …[ఆరుకు తలుపులు తీయబడును]. ఆరు ముపప్య్ కి
పాటలు పరిచరయ్ పారంభమగును.
438 పర్భువు చితత్మైనటల్యితే, ఈ రాతి, నేను ఏడు ముదర్ల పుసత్కము యొకక్
అంశము మీద నేను మాటాల్డతాను. మరియు తరువాత, సోమవారు రాతి
తెలల్ని గురర్ంపై సావ్రీచేయువాడు, మంగళవారము రాతి…నలల్ని గురర్ం మీద
సావ్రీ చేయువాడు. బుధవారం రాతి డిదవరణ్ గురర్ము పాండురవరణ్ గురర్ము.
మరియు ఎరర్ని గురర్ం మీద సావ్రీచేయువాడు. అటు తరువాత ఆరవ దానిలోకి…



దేవుడు సామానయ్తలో తనకుతాను మరుగుచేసికొని అటుతరువాత, ఆవిధముగనే… 69
నాలగ్వది, ఐదవది మరియు ఆరవది తరువాత ఆదివారం రాతి తరువాత
ఆదివారం ఉదయం ఒకవేళ సవ్సథ్త పరిచరయ్, నాకు తెలియదు.
439 ఇపుడు జాఞ్పకముంచుకొండి. మనలను మనముగాను, ఆలయానిన్
దేవునియొకక్ పరిచరయ్ కొరకు, పర్భువుకు సమరప్ణ చేసికుందాము. దేవుడు
మిముమ్లను దీవించునుగాక!
440 నేను—నేను ఒక గంట ఆలసయ్ం. మీరు ననున్ కష్మిసాత్రా? [సభ “ఆమేన్ ”
యని చెపుప్చునన్ది—సంపా]. నేను—నేను డండి. ఆలా చేయాలని నేనను
కోలేదు. అయితే, డండి. ఈ వారం నేను—నేను మీతో ఉంటాను. నేను
తిరిగి విడచి వెళాత్ను. మరియు నేనెకక్డకువెళాత్నో నాకు తెలియదు. ఆయన
ననున్ నడిపించిన యొదద్కు అకక్డకు నాకు, సాదయ్మైనంతవరకు పర్తి నిముషము
మీకై ఉపయోగించాలని నేను ఆశించుచునాన్ను. ఎందుకనగా నితయ్తవ్ం మీతో
గడపవలెనని ఆశించుచునాన్ను.

దేవుడు మిముమ్ దీవించునుగాక. ఇపుడు, సహోదరుడా, నెవిల్ . 
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(God Hiding Himself In Simplicity, Then Revealing Himself In The Same)
ఏడుముదర్లయొకక్ పర్తయ్కష్త వరుసకర్మము

“దేవుడు సామానయ్తలో తనకుతాను మరుగుచేసికొని అటుతరువాత, ఆవిధముగనే తనకుతాను బయలుపరచుకొనును”
అను ఈ వరత్మానమును అమెరికా దేశములోని, ఇండియానా రాషట్ములో గల జఫర్ సన్ విల్ పటట్ణములోని బర్న్ హం
టాబరన్కల్ లో 1963 వ సంవతస్రము మారిచ్ మాసము 17వ తేది ఆదివారం ఉదయం మన పియ సహోదరుడుగు విలియం
మారియన్ బర్న్ హం గారు పర్సంగించి యుండిరి.
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