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 …సాకష్ మివవ్ండి, మరియు ఆ వెనుక ఉనన్ ఆ చినన్ సహోదరి, ఆ పాటను
అది వయ్కత్పరుసుత్ందని నేను తలంచుచునాన్ను:

ఓ, దేవుని పేమ, ఎంత ఉనన్తమైనది మరియు సవ్చఛ్మైనది!
ఎంత లోతైనది మరియు దృఢమైనది!

ఇది మనకు ఎటువంటి ఒక దినము కదా! ఇపుప్డు మనం మన తలలు
వంచినవారమై, పారథ్నకు ముందు, మెలల్గా దానిని పర్భువు కొరకు పాడెదము.
టెడీడ్, మీరు ఇవవ్గోరినచో, కొదిద్గా, ఆ చినన్ రాగం మాకు ఇవవ్ండి. మరియు సరిగాగ్
పారథ్నకు ముందు, మన తలలు వంచి, మన కళుళ్ సుకొనియుండగా…
మనం దానిని పాడుకుందాము.

ఓ, దేవుని పేమ, ఎంత ఉనన్తమైనది మరియు సవ్చచ్మైనది!
కొలువలేనిది మరియు దృఢమైనది!
అది ఎపప్టికీ…[టేపుపై ఖాళీ ఉనన్ది—సంపా.]

2 ఒకవేళ ఆ సిరా, నీరంతయు సిరాగా మారి, మరియు ఆకాశమంతయు
చరమ్పు కాగితముగా మారి, మరియు మిపైనునన్ పర్తీ కొమమ్ ఒక
కలముగాను, మరియు పర్తి మనిషి ఒక లేఖకుడిగా మారినా గానీ, ఇంక
అది పడిపోయిన ఆదాము జాతికి దేవుని పేమను వయ్కత్పరచలేదు. తండీ,
పర్భువైన యేసు యొకక్, ఆ అ లయ్మైన రకత్మును బటిట్యు, మరియు
పునరుతాథ్నముయొకక్ ఆ జాఞ్పకారథ్ ఉదయం కొరకును, మరియు పరిశుదాధ్తమ్
దావ్రా నేడు మా హృదయాలలో కుమమ్రించబడిన నీ విమోచనా పేమకై, మేము
నీకు కృతఙఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ము. సృషిట్కరత్యైన, ఆ దైవముతో, ఆయనతో
ఒక సహవాసంలోనికి మమమ్లిన్ తీసుకురముమ్. మి మీద, ముందెనన్
లేనటువంటి, ఒక స దరతవ్ములోనికి మమమ్లిన్ తీసుకురముమ్. తిరిగి-
జనిమ్ంచిన సీత్ పురుషుల యొకక్ స దరతవ్ముతో, ఏ లాడిజ్ గాని, ఏ పర్తిజఞ్
గాని, ఎనన్టికీ సరిపోలచ్బడదు. మరియు అది ఎపప్టికీ పరిశుదుధ్లు మరియు
దేవ తల పాటగానుండును!
3 నీవు మా కోసం చేసిన దాని నిమితత్ము నీ కొరకు మా హృదయాలలో
ఉనన్ కృతజఞ్తాభావానిన్ వయ్కత్పరిచే పర్యతన్ంలో, మేము—మేము చేసే
దానంతటినీ నీవు ఆశీరవ్దించాలని, ఈ రోజు మేము పారిథ్సుత్నాన్ము. మరియు
ఆ ఉదయమున శిషుయ్లు, మరియ మరియు మగద్లేనే మరియల హృదయాలు
మాతర్మే సంతోషపరచబడటం కాదు గానీ, ఈనాడు నీ శిషుయ్లమైన, మేము

డా, ఆయన మృతుడు కాదు కానీ, సజీవముగా ఉనాన్డని మేము కనుగొనిన
ఆ ఘడియలో మా హృదయాలు సంతోషపరచబడాడ్యని ఎరిగియునాన్ము.
ఆయన మా హృదయాలలో, మా మధయ్ ఎపప్టికీ సజీవుడిగా ఉండునుగాక. మేము
యేసు నామములో అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.

ఆ పునరుతాథ్నమును వయ్కత్పరచువారు ఎవవ్రు లేరు!



2 పలుకబడిన మాట

4 ఇపుప్డు, ఈ పునరుతాథ్న ఉదయమున, సంఘములో చినన్ కారయ్కర్మాలు
జరగడానికి ఇపుప్డిది చాలా అదుభ్తమైన సమయమైయునన్ది, అదేమిటంటే,
తలుల్లు తమ బిడడ్లను పర్తిషట్ చేయడమైయునన్ది. అది ఏదో తనమైనది,
ఏదో వారి గృహమునకు చేరచ్బడినది. వారికి ఏదో తన ఆశీరావ్దము వచిచ్నది.
మరియు వారు, దానికి పర్తిగా, దానిని దేవునికి ఇవావ్లనుకుంటునాన్రు.
5 మరియు పిదప ఈ—ఈ ఉదయకాల వరత్మానము తరావ్త, మీరు మీ
అనారోగయ్ం నుండి, తన ఆరోగయ్ంలోకి పునరుతాథ్నమగునటుల్, మనము
రోగుల కొరకు పారథ్నను కలిగియుండబోవుచునాన్ము. పిదప వెంటనే దాని
తరావ్త, బాపీత్సమ్ము పొందనివారికి, నీటిలో పాతిపెటట్బడి, తన జీవములోనికి
లేచునటిట్; ఆ పునరుతాథ్నమును మనము కలిగియుండబోవుచునాన్ము.
ఈ ఉదయం ఇది రిత్గా పునరుతాథ్నమైయునన్ది, పునరుతాథ్నము! ఈ
అదుభ్తమైన పునరుతాథ్న ఉదయమును రిచ్ మనం పాటలు పాడు ,
మరియు ఇతరుల సాకాష్య్లను వింటుండగా, మన హృదయములు సంతోషంగా
మరియు తేలికగా చేయబడినవి. మరియు మనం బయటకు చి దాని రిచ్
దేవుడు సంతోషిసుత్నాన్డని మనం సుత్నాన్ము, ఆ చెటుల్ పునరుతాథ్నము
చెందుచునన్వి.
6 కొంత కాలం కితం, కెంటకీలో, శీర్. ఉడ్ మరియు నేను ఉడుతలను
వేటాడుచునాన్ము, మరియు మేము ఒక వయ్కిత్ యొకక్ సథ్లానికి వెళాళ్ము. నాకు
తెలిసినంతమటుట్కు, ఆ వయ్కిత్ ఇపుప్డు ఇకక్డ రుచ్నియుండవచుచ్ను. మరియు
అతడొక నాసిత్కుడిగా ఎంచబడినవాడు. మరియు సోదరుడు ఉడ్ అతణిణ్ ఇలా
అడిగాడు, ఇటల్నాన్డు, “నేను మీ సథ్లంలో ఉడుతలను వేటాడవచాచ్?”

అతడిటుల్ చెపాప్డు, “అవును, ఉడ్, నీవు ఉడుతలను వేటాడవచుచ్. వెనుకకు
వెళుళ్.”

అతడిటల్నాన్డు, “సరి, నేను నా సంఘకాపరిని వెంట తెచుచ్కునాన్ను.”
7 మరియు అతడు ఇటల్నాన్డు, “ఉడ్, నీవు ఎలల్పుప్ ఒక బోధకుణిణ్ నీ
వెంట తీసుకు వెళాళ్లిస్నంత దయనీయమైన సిథ్తిలోకి వెళాళ్వని నాకు చెపాప్లని
అనుకోవడంలేదు కదా!”
8 మరి అయితే అతడు—ననున్ పరిచయం చేయడానికి ననున్ దగగ్రకు
పిలిచాడు. మరియు అతడు ఒక కఠినమైన వయ్కిత్ అని ఈయన చెపాప్డు. ఇతరులు
అతనికి దానిని చెపిప్యునాన్రు, కానీ, అతణిణ్ నముమ్నటుల్ చేయునదేదియు
అతనికి కనబడలేదు.
9 మరియు అకక్డ ఒక యాపిల్ చెటుట్ ఉండియునన్ది నేను దాని నుండి ఒక
యాపిల్ ను తీసుకునాన్ను. అది ఆగసుట్లో జరిగింది. మరియు నేను ఆ పెదద్
మనిషితో అనాన్ను, నేను ఇటల్నాన్ను, “ఆ చెటుట్కి ఎంత వయసుస్ ఉంటుంది?”
10 మరియు అతను చెపాప్డు, “దాదాపు ముపెప్ సంవతస్రాలు,” లేదా మరొకటి.
అతడే దానిని నాటియునాన్డు.
11 మరియు నేను అనాన్ను, “అది ఫలములు ఇచుచ్చునన్పప్టి నుండి మీరు ఆ
యాపిళళ్ను తినుచునాన్రా?”
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“అవును, అయాయ్.”

12 నేను చెపాప్ను, “ఆ చెటుట్కు ఏమి జరుగుతుంది? మీరు దానిని పరిశీలిసేత్,
ఇపుప్డు ఇది ఆగసుట్ కాలం, ఇంతవరకు వేడి వాతావరణం ఉండియునన్ది;
కానీ ఇపుప్డు ఆ చెటుట్ నుండి ఆకులు రాలిపోవుచునాన్యి, మరియు ఆ గుజుజ్
కొమమ్లను విడిచిపెటిట్, వేరల్లోనికి వెళుళ్చునన్ది. శీతాకాలమంతా అది ఇకక్డే
ఉండవలసియుంటే, ఆ చెటుట్ ఇక ఎంతమాతర్ము బర్తుకదు; అయితే చలల్టి
గాలుల నుండి దానినది దాచుకోవడానికి, అది ఆ మురికిలోకి దిగిపోతుంది.
అది పైన ఇకక్డే ఉనన్టెల్తే, అది చనిపోవును, అది యాపిల్ పండల్ను ఇక
ఎంతమాతర్ము కాయదు. కానీ అది దానికదే ఆ వేరల్లో దాగుకొనుటకు కిందకి
దిగిపోతుంది, ఎకక్డి నుండో మీకు కొనిన్ యాపిల్ పండల్ను మరియు కొనిన్
ఆకులను తీసుకురావడానికి, మరుసటి సంవతస్రం మరలా వసుత్ంది.”
13 మరియు నేను అనాన్ను, “ఇపుప్డు, అయాయ్, నీవు నాకు చెపాప్లని నేను—
నేను వేడుకునేది ఏమిటంటే ఏ చలల్ని వాతావరణమైనా రావడానికి ముందే ఆ
గుజుజ్ చెటుట్ను విడిచిపెటిట్, మరియు దాగుకొనుటకు ఆ వేరల్లోనికి వెళేళ్లా ఏ
మేధసుస్ చేసుత్ంది? దానిని ఏమి చేసుత్ందో నీవు నాకు చెపప్గలిగితే, మరియు
దానిని ఏది చేసుత్ందనన్ది, నాకు వివరించగలిగితే, అపుప్డు నేను నినున్ దేవుని
విషయంలో చేయి పెటుట్టకు అనుమతిసాత్ను.” నేను చెపాప్ను, “మీరు ఒక
సత్ంభముపై నీళుళ్ పోసి, అది దానిని చేసుత్ందేమో డండి, ఋతువుల మారుప్
దానిని చేసుత్ందేమో డండి. ఆ గుజుజ్ను కిందకి ఆ చెటుట్యొకక్ వేరులోకి
సర్వింపజేసి, మరియు పిదప మళీళ్ తన జీవంతో తిరిగి తీసుకువచేచ్ ఏదో గొపప్
మేధసుస్ ఉనన్ది. అది దేవుడే.”
14 మరియు అతను చెపాప్డు, “నేను ఎపుప్ చరిచ్కి అంతగా వెళళ్లేదండి.”
అతను చెపాప్డు, “అయితే ఒకసారి ఇకక్డ యాకట్న్ వదద్కు, ఒక బోధకుడు
వచాచ్డు, మరియు ఆ కొండపై నివసించే, ఒక ఫలానా సీత్తో, ఆ రాతి

టములో ఆమె యొకక్ సహోదరి ఉనన్టుల్ చెపెప్ను, మరియు ఆమె కాయ్నస్ర్ తో
బాధపడుతునన్ ఒక సహోదరి కోసం పారిథ్సుత్నన్టుల్ చెపెప్ను.” మరియు, “ఆమెకు
సహాయం చేయడానికి నేను మరియు భారయ్ అకక్డ ఉనాన్ము,” అని చెపెప్ను.
మరియు ఇటల్నాన్డు, “ఆమె కడుపు కాయ్నస్ర్ తో చాలా దురవసథ్లో ఉనన్ది, వారు
ఆమెను మంచంలో ఒక దుపప్టితో పర్కక్కు తిపప్వలసినంతగా ఉనన్ది, మరియు
ఆ రీతిగానునన్ది. ఆమె సహోదరి చేతి రుమాలును తిరిగి తీసుకువచిచ్నది,” ఇటుల్
చెపెప్ను, “ఆ వయ్కిత్ ఆమె పరిసిథ్తులు మరియు అవనిన్యు ఆమెకు చెపిప్న తరావ్త,
ఇటుల్ చెపెప్ను, ‘ఆమెపై ఆ చేతి రుమాలును పెటట్ండి.’” పిమమ్ట ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఈ
రోజు ఆమె బాగైనది.”
15 “మరియు అది కేవలం దీనిని పిసుత్ంది,” నేను చెపాప్ను, “ఏ జాఞ్నమైతే
సంవతస్రం వెంబడి సంవతస్రం, మీ కళళ్ముందే, ఆ చెటుట్లోని గుజుజ్కు, ఆ
వేరల్లోనికి వెళిళ్ దాగుకొనమని చెపిప్నదో, అదే జాఞ్నము ఆమె పెటిట్నపుప్డు ఆ
సీత్ సవ్సథ్పరచబడుతుందని నాకు చెపిప్నది…” నేను చెపాప్ను, “అది అంత—
అంత మరమ్యుకత్ముగా ఏమి లేదు. నీ ఇంటి పెరటోల్ నిలిచియునన్ మరి శేషట్మైన
బోధకుణిణ్ నీవు కలిగియునాన్వు, అదే ఆ చెటుట్, అది మీకు సంవతస్రం వెంబడి
సంవతస్రం బోధి త్నే ఉండును.”
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16 మనం కేవలం చు ట్ సేత్, పర్తిచోటా మనము దేవుణిణ్ సాత్ము.
ఆయన పర్తి చెటుట్లోను, పర్తి గడిడ్ చలోను ఉనాన్డు. దేవుడు తపప్ దానిని
ఉతప్తిత్ చేయునది మరేదియు లేదు. మనం దానివలె కనిపించే దేనినైనా ఉతప్తిత్
చేయవచుచ్; కానీ ఆ జీవానిన్ కాదు, అది దేవుడే.
17 ఇపుప్డు, ఇకక్డ కొనిన్ గృహాలకు ఒక చినన్ గడిడ్ చ జతపరచబడినది,
మరియు మనము ఈ చినన్ బిడడ్లను పర్భువుకు పర్తిషట్ చేయగోరుచునాన్ము.
టెడీడ్, వారిని లోనికి తీసుకురండి, అని మనమికక్డ పాడే ఒక చినన్ పాట
కలదు, తమ బిడడ్లు పర్తిషిట్ంచబడాలని కోరుకునే తలుల్లు, మరియు తం లు,
వారు తమ చినన్వారిని ఇకక్డ వేదిక వదద్కు తీసుకు వసుత్ండగా మీరు దానిని
వాయించుతారా.
18 మరియు మనము ఈ ఉదయం వేదికపైన అనేక చినన్ ఈసట్ర్ పుషాప్లను
కలిగియునాన్ము, మనము కలిగిలేమా? ఓ, మై! చినన్ మేరీ, త్, రిబాక్ల
యొకక్, చినన్ జేమ్స్, పాల్ మరియు జాన్ లు అంద ఇకక్డ ఉనాన్రని నేను
అనుకొనుచునాన్ను, వీరు మరొక తరానికి చినన్ ఈసట్రు పువువ్లైయునాన్రు.
19 ఇది బాగానే ఉంది, సరిగాగ్ అకక్డే. సహోదరుడు బీలర్ ఇకక్డ నిలబడియునన్
ఈ—ఈ చినన్ పిలల్వాణిణ్ ఫోటో తీయగోరుచునాన్డని నేను నముమ్చునాన్ను,
అది—అది ఉడ్ సహోదరుని యొకక్ మనవడు, సహోదరి ఉడ్ ఇకక్డ ఉనన్ది.
మరియు ఇపుప్డు ఇతరులు తమ చినాన్రులతో వచుచ్చునాన్రు. పర్జలారా,
వెంటనే రండి. అది సరియే. సహోదరుడా నెవిల్.
20 పరిశుదధ్ వివాహముయొకక్ కలయిక ఎంతో ఘనమైనది, అది దేవునిచేత
నియమించబడినది. మరియు పరిశుదధ్ వివాహమే ఈ పియమైన చినన్ పిలల్లను
తీసుకువసుత్ంది.
21 ఇపుప్డు మీరు ఆ పేరును నాకు ఇకక్డ చెపప్వలసియుంటుంది. బెండా

య్. నేను నినున్ మొదటిసారి సినపప్టికంటే, చినాన్రి, నువువ్ ఇపుప్డు చాలా
భినన్ంగా కనిపిసుత్నాన్వు. మంచిది, ఇకక్డ చినన్ బెండా య్ ఉడ్ ఉనన్ది, నిజంగా
ఈమె మనందరి హృదయాలకు, మరియు పర్తేయ్కంగా ఈ యౌవన తలిల్దం లకు
పర్శసత్మైన చినన్ సంపదయైయునన్ది.
22 మరియు బైబిలు కాలములలో, చాలా మంది ఈ చినన్ పిలల్లను
చిలకరించేవారు, కానీ మనము బైబిలుయొకక్ ధోరణిని మనకు వీలైనంత
దగగ్రగా అనుసరించడానికి పర్యతిన్ంచెదము, బైబిలు గర్ంథములో వారు
ఎకక్డైనా చిలకరించబడినటుల్ మనమెనన్ డలేదు, కానీ వారు పర్భువైన
యేసునొదద్కు తీసుకురాబడాడ్రు, మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దించాడు.
మరియు ఆయనయొకక్ సేవకులుగా మనము వారిని తీసుకొని, మరియు వారిని
ఆయన వైపుకు ఎతిత్పటెట్దము.
23 మీకు తెలుసుకదా, తాత ఎంత గరవ్ంగా ఉంటాడో మీకు తెలియునని నేను
నముమ్చునాన్ను. కాబటిట్ ఒకక్ కష్ణం మనం మన తలలు వంచుదాము.
24 పర్భువైన యే , మా అపరాధముల నిమితత్ము పంపించబడిన, దేవుని
బిడడ్వు. మరియు చినన్ బిడడ్లు నీ వదద్కు తీసుకురాబడుటను డటం ఎంతో
పర్శసత్మైన విషయమై ఉనన్ది, అనేక సంవతస్రాల కితం, తలిల్దం లు తమ
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పిలల్లను నీ వదద్కు తీసుకువచిచ్నపుప్డు జరిగినదానికి జాఞ్పకారథ్ంగా ఇది
చేసుత్నాన్ము. చినన్ బెండా య్ వుడ్ ని, విశావ్స హసాత్లలో, మేము ఈ రోజు,
నీ యెదుట పటుట్కొనియునాన్ము, ఈమె మా సహోదరుడు డేవిడ్ మరియు తన
పర్శసత్మైన భారయ్యొకక్ కుటుంబములోనికి పంపబడినది. తండివైన దేవా, ఈ
బిడడ్ను ఆశీరవ్దించుము.
25 వారి కలయిక యొకక్ సంతానానిన్ సమరిప్సుత్ండగా, వారు నీయందు
వారికునన్ విశావ్సానిన్ ఒపుప్కొనుచునాన్రు. మరియు నీవు వారిని ఆశీరవ్దించాలని
మేము పారిథ్సుత్నాన్ము. మరియు వారి హృదయాలు పరిశుదాధ్తమ్చేత
ఆదరింపబడును గాక, తదావ్రా అటువంటి దైవీకమైన, సమరిప్ంచబడిన
జీవితాలను జీవించే కైసత్వ గృహములో, ఈ శిశువు తీసుకురాబడి,
దేవుని ఉపదేశంతో పెంచబడు , మరియు చిరకాలం ఈ మి మీద,
సంతోషకరమైన జీవితం జీవించును గాక, మరియు తన జీవితకాలమంతా
నినున్ సేవించును గాక. మరియు మహిమలో, ఎకక్డైతే కుటుంబాలు చు ట్

డుకొనునో, చినన్ బెండా య్ మరియు తన తలిల్దం లు, మరియు వారి
పర్జలంద , ఇపుప్డు మనం ఎవరి వైపునకైతే ఆమెను ఎతుత్చునాన్మో, అటిట్ కీసుత్
యొకక్ కృప దావ్రా విమోచింపబడి, దేవుని సింహాసనం చు ట్ గుమి డుదురు
గాక.
26 నా చినన్ సహోదరీ, ఆయనను సేవించే ఒక జీవితం కొరకు, నేను ఇపుప్డు
నినున్ పర్భువైన యేసుకీసుత్కు అపప్గించుచునాన్ను, దేవుని కుమారుడైన,
యేసుకీసుత్ నామములో. ఆమేన్.
27 మారిల్న్, డేవిడ్, మికిక్లి ఆనందము మరియు విజయంతో దేవుడు మిముమ్ను
దీవించును గాక. ఈ చినన్ది దేవుని రాజయ్ము నిమితత్ము జీవించును గాక.
28 ఇపుప్డు, ఇకక్డొక చకక్ని బాలుడు ఉనాన్డు, అతని ముఖంలో పెదద్ చిరునవువ్
ఉనన్ది. అతని పేరేమిటి? [ఆ తలిల్ సమాధానమిసుత్నన్ది. టేపుపై ఖాళీ ఉనన్ది—
సంపా.]

షారోన్ రోజ్…[ఆ తలిల్ ఇటుల్ చెపుత్ంది, “షారోన్ డాలట్న్.”—సంపా.]
డాలట్న్. డాలట్న్. ఈమె సహోదరుడు ఎడ్ యొకక్ బిడడ్నా? మంచిది, దాదాపు,
ఇరవై-రెండు సంవతస్రాల కితం, దేవుడు నా చేతుల నుండి నా చినన్ షారోన్
రోజ్ ని తీసుకునాన్డు, ఈనాడు ఆమె పరలోకములో ఉనన్ది. మరియు
ఇపుప్డు, ఆయనకు పర్తిషిట్ంచడానికి, చినన్ షారోన్ రోజ్ డాలట్న్ ఉనన్ది. ఇకక్డ
సహోదరుడు ఎడ్ మరియు సహోదరి డాలట్న్ లను, మన పర్శసత్ సేన్హితులుగా
మనము ఎరిగియునాన్ము. ఎటువంటి ఒక పియమైన బిడడ్!

మా పరలోకపు తండీ, మేము ఈ చినన్ షారోన్ రోజ్ ని నీ వదద్కు
తీసుకువసుత్నాన్ము. మి మీద నిలిచిన గొపప్ పర్భువైన యేసు, ఆనాడు
చేసినదానికి జాఞ్పకారథ్ంగా ఇది ఉనన్ది, మరియు వారు ఇటువంటి చినాన్రులను
ఆయన వదద్కు తీసుకువచాచ్రు, పర్భువా, నేను ఈ బిడడ్ కోసం పారిథ్సుత్నాన్ను.
ఈమె బలంగా మరియు ఆరోగయ్ంగా జీవించునుగాక. ఈమె దేవుని మహిమారథ్మై
జీవించునుగాక. ఈమె తలిల్ని మరియు తండిని ఆశీరవ్దించుము. ఈమె
దేవుని యొకక్ ఉపదేశములతో పెంచబడును గాక. వారు తమ బిడడ్ను నీకు
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సమరిప్సుత్ండగా నీపై తమ విశావ్సానిన్ వారు ఒపుప్కొనుచునాన్రు. నీవు
ఈమె జీవితానిన్ ఆశీరవ్దిసాత్వని, చినన్ షారోన్ రోజ్ డాలట్న్ ను, నీకు మేము
సమరిప్సుత్నాన్ము, పర్భువా. ఆమె తలిల్తం ల చేతుల నుండి, నా పర్భువు
మరియు రకష్కుడైన యేసుకీసుత్వైన నీకు, ఆయన మహిమారథ్మై, నేను ఈమెను
సమరిప్ంచుచునాన్ను. ఆమేన్.

సహోదరీ, దేవుడు నినున్ దీవించును గాక, మరియు సహోదరుడా, నినున్
డా.

ఓ, మై! ఒక చినన్, అనారోగయ్ంతోనునన్ బాలుడు. అతని సమసయ్ ఏమిటి?
[ఆ తలిల్ చెపుత్ంది, “అతని తల చాలా పెదద్దగుచునన్ది.” టేపుపై ఖాళీ ఉనన్ది—
సంపా.] …ఏదో భినన్మైనది. నేను ఆయనను నముమ్చునాన్ను.

పర్భువైన, దేవా, నేను ఈ చినన్ మేసన్ ను నీవైపు ఎతిత్పటుట్కొనుచునాన్ను.
అతణిణ్ నీకు పర్తిషిట్ంచడానికి, ఇకక్డ నా చేతులోల్ నేను పటుట్కొనియునన్, ఈ
శిశువును నీవు సీవ్కరించవలసిందిగా, నేను పారిథ్సుత్నాన్ను పర్భువా. నేను
అతడిపైనునన్ ఈ వాయ్ధిని శపిసుత్నాన్ను. యేసుకీసుత్ నామములో, ఈ చినన్ మేసన్ 
నీ చేతులోల్ పెటట్బడునుగాక, మరియు పర్భువా, అతణిణ్ ఆ బాధ విడిచిపెటుట్నుగాక.
ఈ శిశువు దేవుని యొకక్ ఘనత మరియు మహిమ కొరకు జీవించును
గాక. అతడిని తీసుకువచుచ్చుండగా ఆ తలిల్దం లు తమ విశావ్సానిన్
వయ్కత్పరచుచునాన్రు. నీవు ఈ బిడడ్ను సవ్సథ్పరచి మరియు బాగుచేయుదువు గాక.
నినున్ సేవించుటకు, అతడు దేవుని మహిమారథ్మై జీవించునుగాక. పర్భువైన దేవా,
అతని జీవితము మరియు అతని సవ్సథ్తనిమితత్ము, యేసుకీసుత్ నామములో, నేను
నీకు చినన్ మేసన్ ని అపప్గిసుత్నాన్ను. ఆమేన్.

[టేపు పై ఖాళీ ఉనన్ది—సంపా.] కేవలం మీ హృదయమంతటితో నమమ్ండి.
ఓ, ఒక చినన్ అమామ్యి, డానా? సరి, అది మంచిది. చినన్దానా, ఇకక్డికి

రముమ్. సరిగాగ్ ఇకక్డ నిలబడుము. నీ పేరు…? [ఆ తండి ఇటుల్ చెపుత్నాన్డు,
“సమన్ర్.”—సంపా.] సమన్ర్. సహోదరుడు మరియు సహోదరి సమన్ర్. మీరు
జారిజ్యా నుండి వచాచ్రని నేను నముమ్చునాన్ను, అవును కదా? పారథ్న నాకు
గురుత్నన్దని నేను అనుకునాన్ను. అకక్డ చాలా మంది పర్జలునాన్రు. ఈమె…
[“లాటెలేల్.”] లాటెలేల్. [“డెవ్ట్.”] డెవ్ట్. [“డేవిడ్.”] మరియు డేవిడ్. మీరు వారి పేరు
వినాన్రు. దేవుడు వారి పేరల్ను గొఱెఱ్పిలల్ జీవగర్ంథములో వాయును గాక.

మా పరలోకపు తండీ వారి తల మీదనునన్ చినన్ జడల మీద, ఈ
అబాబ్యిలయొకక్ మృదువైన జుటుట్ మీద నేను నా చేతిని పెటిట్యుండగా, ఈ
ఉదయం, ఈ చినన్ పియమైనవారిని నీ వదద్కు తీసుకువచుచ్చునాన్ము. ఓ
పర్భువా, వారిని దీవించుము. వారి తలిల్దం లు తమ పిలల్లను సమరిప్ంచుట
దావ్రా నీపై తమ పేమను మరియు విశావ్సానిన్ వయ్కత్పరచియునాన్రు.
మరియు వారి తలిల్దం ల చేతుల నుండి వారిని తీసుకొనగా, పర్భువా,
మేము వారిని నీకు పర్తిషిట్ంచుచునాన్ము, అది ఈ ఉదయం ఈ బలిపీఠం
మీద నిలబడి, వీరి జీవితాలను దేవునికి సమరిప్ంచుటకైయునన్ది. తండీ,
వారిని ఆశీరవ్దించుము. వారి జీవిత కాలమంతా రాబోయే లోకములోని
నితయ్జీవమంతా, వారు సంతోషంగా జీవించునటుల్, నీవు వారికి అనుమతిసాత్వని
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మేము పారిథ్ంచుచునాన్ము. ఒక కైసత్వ గృహంలో, దేవుని ఉపదేశములో వారు
పెంచబడుదురు గాక.

ఇపుప్డు, ఆయన చేసిన దానినే వారు పాటించాలని, తన సేవకులకు ఇచిచ్న
ఒక మాదిరి చొపుప్న, యేసుకీసుత్ యొకక్ ఆజఞ్చేత, యేసుకీసుత్ నామములో, నేను
వీరిని నీకు సమరిప్ంచుచునాన్ను. ఆమేన్.

[టేపు మీద ఖాళీయునన్ది—సంపా.]
రోయ్దయపు రాషట్మైన జారిజ్యా నుండి, తన పియమైన తలిల్ మరియు

తండి దావ్రా ఈ జాఞ్పకారథ్ ఉదయమున, నీకు పర్తిషిట్ంచడానికి ఈ శిశువు
ఇకక్డకు తీసుకురాబడింది. ఇది వారి కుటుంబంలో నీ కృపయొకక్ ఒక
విజయ పతకమైయునన్ది. నీవు ఈ చినన్ రెనీని, ఆమె తలిల్ మరియు తండిని
ఆశీరవ్దించాలని నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను. మరియు ఈమెపై నీ ఆశీరావ్దములను
కోరుకుం , వారు ఈ బిడడ్ను ఇకక్డకు తీసుకురావడం దావ్రా, నీపై తమ
విశావ్సానిన్ వయ్కత్పరచుచునాన్రు. మరియు ఆమె తన జీవితకాలమంతయు, ఒక
దృఢమైన, సంతోషకరమైన కైసత్వరాలిగా జీవించును గాక; మరియు రాబోయే
రోజులోల్ మరియు రాబోయే లోకంలో, నితయ్జీవానిన్ కలిగియుండునుగాక. తండీ,
దీనిని అనుగర్హించుము. ఈ ఉదయమున ఎంతో మాధురయ్మైన ఈ చినన్వారిని,
అనగా ఈ పిలల్లను నీ సవ్ంత హసత్ములలోనికి నీవు తీసుకొనగా, వారిని నీ
సేవకుల వదద్కు తీసుకురావడం దావ్రా, ఆ కుటుంబాలు నీయందు వారికునన్
విశావ్సానిన్ వయ్కత్పరచిరి. మరియు మేము చినన్ రెనీని ఆశీరవ్దించి మరియు,
ఆమె తలిల్దం ల చేతుల నుండి, ఆమెను నీకు అందించుచునాన్ము. యేసుకీసుత్
నామములో, నీవు ఆమెను ఆశీరవ్దించుదువు గాక. ఆమేన్.

సహోదరుడా, దేవుడు నినున్ దీవించును గాక. రెనీ, దేవుడు నినున్ దీవించును
గాక.

కేవలం ఆ పాటలోని ఒక చినన్ పలల్విని మనం పాడుకుందాం.
వారిని లోపలికి తీసుకురండి, వారిని లోపలికి తీసుకురండి,
పాప కేష్తాల నుండి వారిని లోపలికి తీసుకురండి;
వారిని లోపలికి తీసుకురండి, వారిని లోపలికి తీసుకురండి,
ఆ చినన్ పిలల్లను యేసునొదద్కు తీసుకురండి.

29 ఓ, నేను వరుసలో నిలబడి మరియు ఈ చినన్ పిలల్లలో పర్తి ఒకక్రి
గురించి మాటాల్డటానికి నేను ఎంతో ఇషట్పడతాను, కానీ ఏదేమైనా, నేను
చాలా నింపాదిగా ఉనాన్ను, మరియు పర్జలు నిలబడియునాన్రు. సహోదరుడు
ఉడ్ ఈ ఉదయం నాకు చెపాప్డు, నిలబడియుండుట వలన, అతడి వెనున్
నొపిప్గా ఉందని చెపాప్డు. మీరు నిలబడి మరియు వేచియుండుటను నేను
ఎంతగా అభినందిసాత్నో మీకు తెలియదు! మరియు నేను వీలైనంత తవ్రగా,
వరత్మానమును అందిసాత్ను. మరియు మీరు చాలా జాగర్తత్గా వినండి.
30 ఈ ఉదయకాల టమును, లేదా ఈ ఉదయం ఈ వరత్మానమును
సిదధ్పరచుకొనుటకు నాకు సమయం లేదు, కేవలం ఒకక్ కష్ణము. నేను ఒక
పాఠయ్భాగమును మరియు ఒక భినన్మైన దానిని తీసుకునాన్ను.



8 పలుకబడిన మాట

31 మరియు గడిచిన ఈసట్రున నేను ఈ అంశంపై బోధించాను: “జీవించు ,
ఆయన ననున్ పేమించాడు. మరణించు , ఆయన ననున్ రకిష్ంచాడు.
సమాధిచేయబడి, ఆయన నా పాపాలను బహు రంగా తీసుకుపోయాడు.
తిరిగిలేచు , ఉచితంగా నీతిమంతునిగా చేసాడు. ఎదో ఒక దినమున ఆయన
రాబోవుచునాన్డు, ఓ, మహిమకరమైన దినము!”

మరియు పిదప ఈ ఉదయం మనము ఈ అంశంపై బోధించాము: నేను
ఎరుగుదును.
32 మరియు ఇపుప్డు, పర్భువు చితత్మైతే, నేను పరిశుదధ్ మారుక్లోని అధాయ్యం
నుండి చదవగోరుచునాన్ను. మరియు ఇపుప్డు మీరు నాతో డా పారిథ్ంచండి.
33 మరియు ఇది ముగిసిన వెంటనే సవ్సథ్తా టము ఉండును. మరియు పిదప
సవ్సథ్తా టము తరువాత బాపీత్సమ్ కారయ్కర్మము ఉంటుంది. మరియు తదుపరి

టములు ఈరోజు రాతి ఏడునన్ర-గంటలకు ఉండును.
34 ఇపుప్డు మారుక్ సువారత్ 16వ అధాయ్యము:

మరియువిశాంతిదినము గడచిపోగానే, మగద్లేనే మరియయు,…
యేసు తలిల్యైన మరియయు, సలోమేయు, సుగంధదర్వయ్ములు
తెచిచ్రి, వారు వచిచ్ మరియు ఆయనను అభిషేకించుటకు వాటిని
తెచిచ్రి.
…వారము మొదటి దినమైన ఆదివారమున పెందలకడ,
రోయ్దయమైనపుప్డువారుసమాధియొదద్కు వచిచ్రి.
మరియు సమాధి దావ్రమునుండి మనకొరకు ఆ రాయి యెవడు
పొరిల్ంచునని,వారుఒకరితోఒకరుచెపుప్కొనుచుండిరి?
మరియు వారు కనున్లెతిత్ డగా, ఆ రాయి పొరిల్ంచబడుటను
వారు సిరి: ఏలయనగాఆరాయిఎంతోపెదద్ది.
మరియు వారు సమాధిలోనికి పర్వేశించగా, తెలల్ని నిలువుటంగీ
ధరించుకొనియునన్యొకపడుచువాడు,కుడివైపున రుచ్ండుటను
వారు చిరి;మరియువారుమిగులకలవరపడిరి.
మరియు వారు వారితో చెపిప్రి…మరియు అందుకతడు చెపెప్ను,

కలవరపడకుడి: సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు
వెదకుచునాన్రు: ఆయన ఇకక్డ లేడు; ఆయన లేచియునాన్డు: వారు
ఆయననుఉంచినసథ్లము డుడి.
అయితే మీరు వెళిళ్, మరియు ఆయన మీకంటె ముందుగా
గలిలయలోనికి వెళుళ్చునాన్డని ఆయన శిషుయ్లతోను మరియు
పేతురుతోను చెపుప్డి: ఆయన మీతో చెపిప్నటుట్, అకక్డ మీరు
ఆయనను తురు.
మరియు వారు తవ్రగా బయటకు వచిచ్, విసమ్యము
నొంది వణకుచు; సమాధియొదద్నుండి పారిపోయిరి: వారు
భయపడినందున; ఎవనితోఏమియుచెపప్లేదు.
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వారములోమొదటిదినమునతెలల్వారునయేసులేచినపుప్డు,తాను
ఏడుదయయ్ములనువెళళ్గొటిట్నమగద్లేనేమరియకు,ఆయనమొదట
కనబడెను.
మరియువారుదుఃఖపడియేడుచ్చుండగా, ఆయన…ఆమె వెళిళ్ ఆ
సంగతిఆయనతోఉండినవారికితెలియజేసెను.

35 మీరు డండి, వారు డా, డిద కుపప్ మీద ఉనాన్రు.
మరియు వారు, ఆయన బర్దికియునాన్డనియు, మరియు ఆమెకు
కనబడెననియువారువినన్ తరావ్త,వారునమమ్కపోయిరి.

36 దేవుని మాటలు ఎంత మరమ్యుకత్మైనవి కదా!
ఆ తరువాత వారిలో ఇదద్రు ఒక పలెల్ రికి నడిచి పోవుచుండగా,
ఆయనమారు పముగలవాడై,వారికి…పర్తయ్కష్మాయెను.
మరియు అపుప్డు…మరియు వారు వెళిళ్ తకిక్న వారికి ఆ సంగతి
తెలియజేసిరిగాని:వారువీరిమాటనైననునమమ్కపోయిరి.
పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు
రుచ్నన్పుప్డు ఆయన వారికి పర్తయ్కష్మై, ఆ-…వారి—వారి

అపనమిమ్క నిమితత్మును హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని
గదిద్ంచెను,ఎందుచేతననగాతానులేచినతరువాతతనున్ చినవారి
మాటవారునమమ్లేదు.
మరియు మీరు సరవ్లోకమునకు వెళిళ్,…సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను
పర్కటించుడి, అనిఆయనవారితోచెపెప్ను.
నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును;…నమమ్ని వానికి
శికష్ విధింపబడును.
మరియు నమిమ్నవారివలన ఈ చక కియలు కనబడును;
ఏవనగా, నా నామమున వారు దయయ్ములను వెళళ్గొటుట్దురు; కొతత్
భాషలువారుమాటలాడుదురు;
పాములను ఎతిత్ పటుట్కొందురు;…మరణకరమైనదేది తాగినను
అదివారికి హాని చేయదు; వారురోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు,…
వారుసవ్సథ్తనొందుదురు.
ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత, ఆయన
పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడి, మరియు దేవుని కుడిపారశ్ మున
ఆసీనుడయెయ్ను.
మరియు వారు బయలుదేరి, అంతటా పర్కటించిరి, పర్భువు
వారికి సహకారుడైయుండి, వెనువెంట జరుగుచువచిచ్న చక
కియలవలనవాకయ్మునుసిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన్.

37 నేను రెండు పదములనుండి ఒక అంశానిన్ తీసుకొనగోరుచునాన్ను: వెళిళ్,
పర్కటించుడి.



10 పలుకబడిన మాట

38 మీకు తెలుసా, పర్కటించడానికి ఏదైనా మీకు లేనిచో వెళళ్డం అంత
పర్యోజనకరమేమీ కాదు. అదే ఈనాడు చాలా ఇబబ్ందికరమైన విషయం అని
నేను అనుకుంటునాన్ను. మనము చెపప్డానికి వెళాత్ము, మనము వెళాత్ము కానీ,
చెపప్డానికి పర్యోజనకరమైన దేనినీ, పర్జలకు సహాయం చేయునటిట్ దేనినీ
కలిగియుండము.
39 కానీ ఆజఞ్ను పొందిన ఈ శిషుయ్లవలె మనము ఆ చనలను
వెంబడించినచో చాలును, మన అదే ఆజఞ్ను పొందియునాన్ము, “వెళిళ్, నేను
మృతులలో నుండి లేచానని నా శిషుయ్లకు చెపుప్డి.” వెళిళ్, దానిని పర్కటించుడి!
40 అపుప్డు ఆయన ఇటుల్ చెపుప్ను, “వెళిళ్, దానిని పర్కటించుడి, మరియు నేను
మృతులలోనుండి లేచి సజీవుడనైయునాన్నని ఈ చనలను పించుడి.”
ఎటువంటి ఒక వరత్మానము! “వెళిళ్, చెపప్ండి, మరియు వెళిళ్, నేను మరణించలేదు
కానీ, మృతులలో నుండి లేచియునాన్నని, మీరు సిన ఈ విషయాలను నా
శిషుయ్లకు పించండి.”
41 ఈ ఉదయకాల వరత్మానములో, మనలో పర్తి ఒకక్రము చినన్ డిద
కుపప్లాల్ంటి ఇబబ్ందులను మరియు పరీకష్లను కలిగియునాన్మని మనము
కనుగొనాన్ము మనం దానిపై రొచ్ని, కొంత సమయం, ఆదరణ కోసం
వేచియునాన్ము. గొపప్ ల పురుషుడైన యోబుకు ఒక దరశ్నం వచిచ్నదని
మనం కనుగొనాన్ము, ఏలయనగా అపప్టికి వారు ఇంక ఒక ఈసట్రును
కలిగిలేరు, కానీ అతడు ఈ ఉదయానిన్ నాలుగు వేల సంవతస్రాల కితమే

శాడు. అతడు నాలుగు వేల సంవతస్రాల ముందే, ఈసట్రును శాడు,
మరియు తన బాధలో ఉండగనే, కేకలు వేశాడు, “నా విమోచకుడు సజీవుడని
నేనెరుగుదును! అంతయ్ దినములలో, ఆయన మి మీద నిలబడును. పురుగులు
ఈ శరీరమును నాశనము చేసినపప్టికీ, అయిన నా శరీరంతో నేను దేవుని

సెదను.”
42 ఇపుప్డు, ఈసట్రు తరావ్త, దేవుడు మానవునికి ఒక ఆజఞ్ను ఇచాచ్డని మనం
కనుగొనాన్ము, “వెళిళ్, పర్కటించుము! మరియు మీరు పర్కటించినయెడల, ఇది
మిమమ్లిన్ వెంబడించును. వెళుళ్ము మరియు పర్కటించుము!”
43 ఇపుప్డు, నేను చెపిప్నటుల్, మీరు పర్కటించడానికి దేనినైనా కలిగియుంటే
తపప్, మీరు వెళళ్డం, వెళళ్డం వలన ఎటువంటి పర్యోజనం ఉండదు. మరియు
మీరు పర్కటించడానికి ఒక తపుప్డు సందేశానిన్ కలిగియునన్యెడల, అపుప్డది ఏ
మేలు చేయదు. మీరు రహసయ్మైన దానిని చెపప్వలసియునన్ది.
44 కొంతకాలం కితం ఒక పోటీలో పర్వేశించినటిట్…ఒక చినన్ పిలల్వాని

రిచ్ నేను ఒక పుసత్కములో చదువుచుంటిని. మరియు ఈ పోటీలో అతడు
తనకం ఒక గొపప్ పేరును సంపాదించుకొనవలసి యునన్ది. ఆ సాంకేతిక
పదానిన్ తన మనసుస్లో ఉంచుకోగల ఏ చినన్ పిలల్వాడైనా ఒక నిరిద్షట్ పర్దేశానికి
చేరుకునన్పుప్డు, అతడు ఈ సాంకేతిక పదానిన్ చెపాత్డు, అపుప్డా దావ్ర పాలకుడు
అతణిణ్ అనుమతిసాత్డు. అది ఆ పిలల్వాని తెలివితేటలిన్ పరీకిష్ంచుటకొరకై
యునన్ది. మరియు అతడు ఆ సథ్లానికి చేరుకునన్పుప్డు, అతనికి ఇవవ్బడిన
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ఆ సాంకేతిక పదాలను పలుకుటవలన, ఆ దావ్రం తెరుచుకుంటుంది మరియు
అతనొక గొపప్ గౌరవానిన్ గెలుచుకుంటాడు.
45 ఒక చినన్ పిలల్వాడు, చాలా వేగంగా-అడుగులు వేయుచుండుటనుబటిట్,
అతడు ఆ పోటీలో మిగతా అబాబ్యిలందరినీ అధిగమించగలడని
బాగుగా ఎరిగియునాన్డు, లేదా అతడు చేయగలడని అతడనుకునాన్డు.
అతడు అనుదినం, పరుగును సాధన చేసాడు. అతడు పరిగెతేత్టపుప్డు
అలసిపోకుండునటుల్, అతడు తన చినన్ ఊపిరితితుత్లకు గాలిని పీలుచ్కుం ,
తన భౌతిక శరీరానిన్ ఎంతగానో కర్మపరచుకునాన్డు. మరియు అతడు తన
పాదాలతో ఎలా పారంభించి, మరియు మిగిలిన అబాబ్యిలకంటే ముందుగా
తన తలను ముందుకు పెటిట్ ఎలా కాలనన్ది సాధన చేశాడు. మరియు అతను
పరుగెతుత్చునన్ సమయంలో ఎలా శావ్స తీసుకోవాలో సాధన చేశాడు, తదావ్రా
అతని గుండె అంతగా మందగించకుండా, అతడు శావ్స తీసుకొనునటుల్, అతని
శరీరానికి వచిచ్న ఆ పాణవాయువును బిగపటుట్టకైయునన్ది. అతను తనకు వీలైన
పర్తీ కోణం నుండి దానిని అధయ్యనం చేశాడు.
46 మరియు పరుగు పందెం పారంభమైన ఆ ఉదయమున, ఒక నిరిద్షట్
వయసుస్ కలిగిన ట యాభై కంటే ఎకుక్వ మంది అబాబ్యిలు, ఆ
వరుసలో నిలబడియునాన్రు. ఈ చినన్ పిలల్వాడు తన వయసుస్కు తగగ్టుట్గా
మంచి-ఆకారంలో ఉనాన్డు. మరియు అతడు తన శికష్ణనంతటినీ జాఞ్పకం
చేసుకునాన్డు. మరియు అతడు సిదధ్మయాయ్డు. వారు వరుసలోకి వచాచ్రు,
అటుగా ఉనన్ ఆ—ఆ తీగ ఎదురుగా వారి చినన్ ముఖాలను ఉంచారు,
దానికి ఎదురుగా వారి చినన్ ముకుక్ను పైకెతిత్ ఉంచారు. తనను తాను
సిదధ్పరచుకుం , దానికి సంబంధించిన నియమాలనిన్టినీ అతడు అధయ్యనం
చేసాడు.
47 మరియు పిదప ఆ తుపాకీ పేలినపుప్డు, ఆ వరుస విడిపోయి, ఆ చినన్
అబాబ్యిలు ముందుకు కారు. మరియు ఈ చినన్ అబాబ్యి మిగిలిన వారికంటే
శారీరకంగా ఎంత దృఢంగా ఉనాన్డంటే, అతడు ఆ మిగతా వారికనాన్ ఎంతో
ముందుకు కాడు. మరియు బాగా శికష్ణను పొందుటనుబటిట్, పందెంలో
ఉనన్ పర్తి అబాబ్యిని అధిగమించేంతవరకు, అతడు మహతత్రమైన వేగంతో
పరుగెతాత్డు. మరియు ఓ, ఎంతో ముందుగానే, బహుశా ఒక నిమిషం, లేదా
అంతకంటే ముందే, ఇతర పోటీదారులలో అతయ్ంత ఉతత్మమైనవారు ఆ
సాథ్నానికి చేరుకోకముందే, అతడకక్డికి చేరుకునాన్డు.
48 కానీ, అతని శారీరక శికష్ణంతటి తరావ్త, అతడు ఆ సాంకేతిక పదానిన్
మరిచ్పోయాడు. తనను దావ్రము లోపలికి అనుమతించుటకు, తాను
చెపప్వలసిన ఆ పదానేన్ అతడు మరచిపోయాడు. మరియు అతడు ముందుకు
వెనుకకు నడిచాడు, మరియు దానిని ఆలోచించాడు, మరియు అతని మనసుస్లో
శోధించాడు. అతడు ఆ పర్ధాన విషయమును మరచిపోయేంతగా, తన
శరీరము యొకక్ సహజమైన, భౌతిక పరిసిథ్తుల మీదనే అతడు ఎంతో ఆసకిత్ని
కలిగియునాన్డు. వరుసలో, అంత వేగంగా పరుగెతత్ని కొంతమంది అబాబ్యిలు,
ఆ సాంకేతిక పదానిన్ గురుత్పెటుట్కుని, లోపలికి పర్వేశించారు.
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49 ఈనాడు అది అలాగే ఉనన్ది! మనము గొపప్ కేష్తాలను, మరియు సంఘాలను
మరియు భవనాలను, మరియు మొదలగువాటిని నిరిమ్ంచడంలో చాలా
ఆసకిత్ని కలిగియునాన్ము, మరియు మన సంఘాలను చకక్టి భవనాలతో
మరియు ఖరీదైన చకక్ని పీఠములతో మరియు చకక్టి వాయిదయ్ములతో
అలంకరించడంలో, మనం ఎంతో ఆసకిత్ కలిగియునాన్ము. మన సేవకులు చాలా
బాగా తరీఫ్దు పొందారు…వారికి డాకట్రేటుల్ DL., Ph.D., LL.D డిగీలు కలవు,
కానీ మనము దేనికొరకు పరిగెతుత్చునాన్మనన్ది మనము మరిచ్పోయాము.
సమసయ్ అదే. “వెళిళ్, నేను మృతులలో నుండి లేచాను మరియు నేను గలిలయలో
వారిని కలుసాత్నని నా శిషుయ్లతో చెపప్ండి.” మనము ఆ ముఖయ్మైన పదానిన్
మరిచ్పోయాము. మనము ఇతర విషయాలతో తీరికలేకునాన్ము, మనము
ఆ ముఖయ్మైన పదానిన్ మరిచ్పోయేంతగా, పెదద్ సంఘాలను కటుట్ , పెదద్
సంఘశాఖలను నిరిమ్ంచుకుం ఉనాన్ము.
50 రాబోయే సంఘటనల నిమితత్ం సిదధ్పడటంవలల్ చాలా మంది పాణాలు
రకిష్ంచబడాడ్యి. కొంతకాలం కితం నాకు ఇటుల్ చెపప్బడినది, ఫోల్రిడాలో, ఒక
పతికా విలేఖరి, ఒక వాతావరణ శాఖ, ఒక పెదద్ తుఫాను రాబోవుచునన్దని
ఒక వారత్ను పర్సారం చేసింది. మరియు ఒక వయ్కిత్ కోళళ్ పెంపకం చేసేవాడు,
మరియు అతడు తన పొరుగువాని వదద్కు వెళిళ్ తుఫాను వసుత్ందని చెపాప్డు.
అతడు పటిట్ంచుకోకుండా, “బుదిధ్హీనత!” అని అనాన్డు. మరియు అతడు
అలాగే కొనసాగాడు. అతడు తన కోళళ్ను అసలు లోపల పెటట్లేదు. అతడు
అసలు ఆ డులోనికి వెళళ్నేలేదు. అతడు అసలు ఎలాంటి ఏరాప్టుల్
చేయనేలేదు. మరియు అతని పొరుగువాడు మాతర్ం ఏరాప్టుల్ చేసుకునాన్డు.
అయితే, ఆ హెచచ్రికను లెకక్చేయని వయ్కిత్కి చెందిన పర్తీది, అతని కోళళ్నీన్,
కొటుట్కుపోయాయి మరియు చంపబడాడ్యి, అతని ఇలుల్ లిచ్వేయబడినది,
అతని సరుకంతా పోయింది, అతడు ఆసుపతికి తరలించబడాడ్డు. అతడు ఆ
హెచచ్రికను పటిట్ంచుకోలేదు గనుకే అదంతా జరిగినది! ఆ వారత్ ముందుగానే
ఇవవ్బడినదని అతనికి తెలుసు, కానీ అతడు ఆ వారత్ పటల్ శర్దధ్ వహించడంలో
విఫలమయాయ్డు.
51 ఈనాడు మన పర్జలలో చాలా మందితో, మన సంఘాలలో అనేక వాటితో
ఆ విధంగానే ఉనన్ది. యేసుకీసుత్ నినాన్, నేడు, మరియు నిరంతరం ఒకక్టే
రీతిగా ఉనాన్డని బైబిలు బోధించుచునన్దని మనకు తెలియును. యోహాను
సువారత్ 14:12 లో, యేసు చెపాప్డు, దానిని బైబిలు బోధిసుత్ందని మనకు
తెలుసు, “నాయందు విశావ్సముంచువాడు, నేను చేయు కియలను, అతడు

డా చేయును; నేను తండియొదద్కు వెళుళ్చునాన్ను గనుక, వారు వీటికనాన్
మరి గొపప్ కారయ్ములు చేయుదురు.” ఇపుప్డు హెచచ్రికను తీసుకొనుటలో
కాకుండా, శర్దధ్ వహించుటలో కాకుండా, ఇతర విషయాలపైనే మనము
ఆసకిత్ని కలిగియునాన్ము. మనము పరిగెతాత్ము, కానీ ఆ వరత్మానానిన్
పటిట్ంచుకొనుటలేదు. మనము వెళాళ్ము, కానీ అకక్డికి చేరుకునన్పుప్డు ఏమి
పర్కటించాలో మనకు తెలియలేదు.
52 కొనిన్ రోజుల కితం ఈ పర్పంచంలోని సంఘములు, కైసత్వ సంఘాలు
సిగుగ్చేటుకు మరియు అవమానానికి గురైనది ఎపుప్డనగా, గౌరవనీయమైన
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మరియు పర్ముఖమైన మరియు దేవునికి-భయపడే సేవకుడు, బిలీల్ గాహం,
బైబిల్ తో ముఖాముఖిగా సవాలుకు తీసుకురాబడినపుప్డైయునన్ది. అతడు
పరుగెతాత్డు, కానీ ఆ వరత్మానానిన్ మరచిపోయాడు; అదెపుప్డనగా ఆ
మహమమ్దీయుడు తన ముఖం ముందే నిలబడి అతనితో ఇటల్నన్పుప్డైయునన్ది,
“ఇది దేవుని వాకయ్మైతే, నీవు దానిని పర్తయ్కష్పరచడానిన్ మమమ్లిన్ డనివువ్.”
అతడు బాగానే పరుగెతాత్డు, గొపప్ ఉజీజ్వములు, గొపప్ కారయ్ములు చేసాడు. కానీ,
సరైన చోటుకు వచేచ్సరికి, అతని వదద్ ఆ వరత్మానము లేదు.
53 “నేను మృతులలో నుండి లేచాను. నేను నినాన్, నేడు, మరియు నిరంతరము
ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్ను.” భౌతికంగా పరిగెతుత్చునన్వి, చకక్టి సంఘాలు, చాలా
మంది సభుయ్లు, గొపప్ సంఘశాఖలు, కానీ అది ఆ ముఖయ్మైన పదం కానే
కాదు. ఏమి వెంబడించినవో గమనించండి, “మరియు నమిమ్నవారిని ఈ చక
కియలు వెంబడించును.” వెళాళ్రు, కానీ ఏమి పర్కటించాలో తెలియలేదు.
54 పర్కటించుటకు ఆయన ఏదైనా అతనికి ఇవవ్కుండా దేవుడు ఎనన్ ఒక
మనిషిని పంపలేదు. దేవుడు ఎలల్పుప్ తన మాటలను ధృవీకరిసాత్డు.
55 వెళుళ్చునాన్రు, కానీ మీరు అకక్డికి వెళిళ్నపుప్డు పర్కటించలేక
పోవుచునాన్రు. మీ ఉజీజ్వాలు ఎంత పెదద్విగా ఉనాన్గానీ, మీ సంఘము ఎంత
పెదద్గా ఉనాన్గానీ, లేదా మీ సంసథ్ ఇతరులపై ఎంత ఆధిపతయ్ం చేయుచునాన్గానీ
అది లెకక్ లేదు, వారికి పర్కటించడానికి మీ వదద్ ఏదైనా లేకపోతే, ఒక లాడిజ్ వలె
పోగుచేయబడిన ఒక గుంపు పర్జలను తపప్ మీరు మరేమి కలిగియునాన్రు?
56 పర్పంచానికి పర్కటించడానికి మా వదద్ ఒక వరత్మానము ఉనన్ది, “యేసు
సజీవుడు! ఆయన మృతుడు కాడు!” వరత్మానానిన్ జాగర్తత్గా వినండి సుమీ!
57 మనము దీని కొరకు కృతజుఞ్లమైయునన్టిట్ ఈ గొపప్ దేశం, అమెరికా
సంయుకత్ రాషాలు, దాని గందరగోళమంతటిలో, దాని అసభయ్కరమైన, చెడు
అంశాలనిన్యుండి డా, ఇంక ఇది పర్పంచంలోనే గొపప్ దేశంగా ఉనన్ది,
మరియు ఎందుకనగా, పారంభంలో అది సరిగాగ్ సాథ్పించబడినది. కానీ అది
వరత్మానానిన్ పటుట్కొనియుండలేదు.
58 చాలా సంవతస్రాల కితం, అది దాని యొకక్ పసితనములో ఉనన్పుప్డు, నాకు
ఒక కథ గురుత్కు వచుచ్చునన్ది, అదేమనగా బిటిష్ వారు ఈ దేశము యొకక్ సహజ
సంపదలను తీసుకొనబోవుచునాన్రు. మరియు అకక్డ ఒక గుంపు పురుషులు
తమకు తాముగా సమావేశమై మరియు గమనించు , వారి కరత్వయ్మును
నిరవ్హించుచుండిరి. మరియు అకక్డ ఒక గుఱఱ్ము కళెళ్ము వేయబడియునన్ది,
మరియు ఒక సావ్రీ చేయువాడు ఏ నిమిషములోనైనా దానిని ఎకేక్ందుకు
సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. బిటీష్ వారు వచుచ్చునాన్రు అనేది అతనికి వచిచ్న మొదటి
సంకేతం, అపుప్డు అతడు తన గుఱఱ్ముపై రుచ్నాన్డు. తన గుఱఱ్మును తొందర
చేయుటవలన అతనికి ఏమి పర్యోజనం? ఆ గుఱాఱ్నిన్ కొటిట్, మరియు అతడు ఆ
చరిచ్ నుండి బోసట్న్ కు వెళేత్ ఏమి పర్యోజనం? పర్జలకు పర్కటించడానికి అతడు
ఒక వరత్మానమును కలిగిలేని యెడల అది అతనికి ఏమి మేలు చేసుత్ంది? వారు
తమను తాము సిదధ్పరచుకోవాలని వారికెటుల్ తెలుసుత్ంది?
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59 మన ఆధునిక పాల్ రివేర్ బాగానే పరిగెతాత్డు, కానీ, వారు కేవలం
పరుగెతుత్చునాన్రు, వారి వదద్ వరత్మానము లేదు. ఘడియ వచిచ్యునన్ది,
సంకోష్భం వచిచ్యునన్ది! పర్పంచం ఒక ముగింపులో ఉనన్ది! సంఘాలు
వాటియొకక్ చివరి దశను చేరుకునాన్యి. దేశాలు తమ అంతిమ ఘటాట్నికి
చేరుకునాన్యి. మానవ జీవితం దాని చివరి దశను చేరుకుంది. విజాఞ్న శాసత్ం
దాని అంతిమ ఘటాట్నికి చేరుకుంది. మనము సంసాథ్గతమైపోయి మరియు
పెదద్ సంఘాలను తయారు చేసాము, మన బోధకులను నునుపు చేసి మరియు
భౌతికంగా వారిని కర్మపరిచాము, తదావ్రా వారి యొకక్ వాయ్కరణ కియ మరియు
కియా విశేషణాలను, మరియు వాటి శబాద్లను మరియు—మరియు ఆ
అచుచ్లనిన్టిని ఎలా ఉపయోగించవలెనో వారికి తెలిసియునన్ది, మరియు
పర్జలను సంపర్దించడానికి, మనో విజాఞ్న శాసత్మును కలిగియునాన్రు. కానీ
యేసు చెపిప్నది అది కాదు!
60 “నా నామమున వారు దయయ్ములను వెళళ్గొటుట్దురు. వారు కొతత్ భాషలతో
మాటాల్డుదురు. మరణకరమైన విషసరప్ము వారిని కరిచినా, అది వారికి హాని
కలిగించదు. వారు రోగుల మీద చేతులుంచగా, వారు సవ్సథ్త నొందుదురు.”
దేనినైనా పర్కటించుటకు, ఒక వరత్మానమును కలిగియునన్ ఒక వరత్మానికుడు
లోకానికి అవసరమైయునాన్డు, మరియు ఆ వరత్మానం ఎకక్డ నుండి వచిచ్నదో
మరియు ఎవరి వదద్ నుండి వచిచ్నదో వారు ఎరిగియుండవలసియునన్ది.
61 పాల్ రివేర్, అతడు తన గుఱఱ్ము పైకి ఎకిక్నపుప్డు, ఒక పరాకర్మశాలి,
చరితర్గా ఉండుటకు ఒక దేశం ఉనన్ంతకాలం చరితర్లో ఉనన్ వయ్కిత్యైయునాన్డు.
అతడు పేదవారినుండి ధనవంతుల వరకు, రైతు నుండి వాయ్పారవేతత్ వరకు,
పర్తి ఒకక్రినీ అపర్మతత్ం చేసే ఒక వరత్మానముతో, చరిచ్ మెటల్ నుండి ఆ
గురిత్ంచదగిన సావ్రీ చేసాడు, అదేమిటనగా, “బిటిష్ వారు వచుచ్చునాన్రు!”
మరియు సైనికులు దాడికి తమను తాము సిదధ్పరచుకునాన్రు. మరియు ఈ గొపప్
దేశం రకిష్ంచబడినది.
62 దేవునియొకక్ ఈ వారసతవ్ము, దేవుడు తమ కొరకు మరణించినటిట్
ఈ పర్జలు, ఆయన పేరుతో పిలువబడుచునన్ ఈ సంఘము, ఎనన్డైనా
రకిష్ంచబడాలంటే, ఈ దినముయొకక్ సవాలును ఎదురొక్నడానికి, సింహాసనము
నుండి ఒక వరత్మానముతో ఒక వరత్మానికుణిణ్ మనం కలిగియుండవలసి
యునన్ది. ఒక గొలాయ్తు ఉనాన్డు, అయితే నిశచ్యంగా దేవుడు ఎకక్డో
ఒక దగగ్ర ఒక దావీదును కలిగియుంటాడు. ఆ సంధించేదానిని మనము
కలుసుకోవలసియునన్ది. మనము ఒక…మనము ఒక వరత్మానమును
కలిగియుండవలసియునన్ది.
63 మనము వెళుళ్చునాన్ము, కానీ పర్కటించడానికి ఏమీ లేకుండా
వెళుళ్చునాన్ము. యేసుకీసుత్ దేవుని కుమారుడు కాదని తిరసక్రించే, ఒక దేశము
లేదా పర్జలు, నేటి మన అతయ్ంత సవాలు చేసే సేవకుల ఎదుట నిలబడే ఒక సిథ్తికి
మనము వచిచ్నపుప్డు అది దానిని ఋజువు చేసుత్ంది. ఆపై మన గొపప్ సంఘ
సమితిలో, ఇరవై లేదా ముపెప్ సంవతస్రాలుగా ముపెప్ మంది క య్నిసుట్లు,
వారు క య్నిసుట్ పారీట్ సభుయ్లని పతికలను తెచుచ్టను కనుగొనుచునాన్ము,
అది మన సంఘముల సమైఖయ్లోయైయునన్ది. మనం ఏమి చేయగలం? వారు
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ఒక వరత్మానము లేకుండానే పరిగెతాత్రని అది పించుచునన్ది; దేశము
యొకక్ జనమ్హకుక్లనే అమిమ్వేయుచునాన్రు, సంఘము యొకక్ సాధారణ
జనమ్హకుక్లను అమిమ్వేయుచునాన్రు.
64 అదంత ఒక ముఖాముఖికి వచిచ్యునన్ది. అది ఎటువంటి ఒక చోటుకు
వచిచ్నదంటే ఆ వరత్మానానిన్ నమిమ్, మరియు రెండు కాళళ్ మీద నిలబడిన
ఆ చినన్ సంఘము, వారి కనున్లు సిలువ వైపు కేందీకృతమై ఉనాన్యి, వారి
హృదయములో యేసుకీసుత్ యొకక్ పునరుతాథ్నము మండుచునన్ది! దేశాలు
దానిని గురిత్ంచవలసిన ఒక సిథ్తికి అది వచిచ్నది. అది ఒక అంతిమ పరీకష్కు
వచిచ్నది. ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు ఆ సంఘములు…ఆ సంఘముల సమైఖయ్లు,
అది క య్నిసుట్లతో ఎంతగానో ఐకయ్మైనపుప్డు, వారు సహజాతీతమైన
దానిని విశవ్సించలేకపోవడంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు. వారు దైవిక సవ్సథ్తను
విశవ్సించలేకపోవడంలో ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు; వారు ఎంతగా పరిగెతుత్చునాన్గానీ,
వారి హృదయంలో ఎటువంటి వరత్మానమును వారు కలిగిలేరు.
65 పరిశుదాధ్తమ్ ఒక వయ్కిత్ యొకక్ హృదయములోనికి వసేత్, యేసుకీసుత్
మృతులలో నుండి లేపబడాడ్డని అతడు నముమ్తాడు, మరియు చేయుటకు,
ఆయన ఏమి చేయుటకు వచెచ్నో ఆ సంకలప్మును నెరవేరుచ్టకు; ఆ
సంకలప్మును, దేవుని యొకక్ సంకలప్మును ఆ మానవుని జీవితం దావ్రా
నెరవేరుచ్టకు, ఆయన అతనిలో సజీవముగా ఉనాన్డు.
66 కానీ, సమసయ్ ఏమిటంటే, మనము పరుగెతుత్తాము, ఒక వరత్మానము
లేకుండానే మనము వెళాత్ము. మనము ఒక వేదాంతశాసత్ంతో వెళాత్ము. మనము
లేఖనములను రిచ్న ఒక విధమైన సంఘపు అనువాదముతో వెళాత్ము.
67 మనము పునరుతాథ్నముతో వెళళ్వలసియునన్ది! “నేను ఒక తన
సంఘానిన్ ఏరాప్టు చేసాత్నని మీరు వెళిళ్, నా శిషుయ్లకు చెపప్ండనా”? లేదు,
అయాయ్! “వెళిళ్, నేను చెపిప్నటేల్, నేను మృతులలోనుండి లేచియునాన్ను అని నా
శిషుయ్లతో చెపప్ండి.” ఈ ఉదయం ఈ సంఘానికి వరత్మానము అదే, అదేమనగా
యేసు మృతుడు కాడు. ఆయన సజీవంగా ఉనాన్డు, మరియు ఆయన
ఎపప్టిలాగే ఈ రోజు డా అంతే గొపప్వాడుగాను మరియు శకిత్మంతుడుగాను
ఉనాన్డు.
68 మనము సిదధ్పడటానికి, అనేక హెచచ్రిక వరత్మానాలను పొందియునాన్ము,
పాల్ రివేర్ మరియు ఇతర గొపప్ వయ్కుత్లను, మరియు గొపప్ యుదాధ్లను మరియు
తుఫానులను, మరియు ఇతర కారయ్ములను కలిగియునాన్ము.
69 అపుప్డు, దేవుడు ఓదారుప్ వరత్మానమును డా పంపుతాడు. ఇది ఒక
ఓదారుప్ వరత్మానము.
70 కొంతకాలం కితం, వారు దకిష్ణాన బానిసతవ్మును కలిగియునన్పుప్డు, ఈ
రోజు మనం, “నలల్ జాతీయులు,” అని పిలిచే, ఆ సాథ్నికులను దకిష్ణాఫికా నుండి
బోయర్స్ వారు తీసుకువచాచ్రు. మరియు వారు వారిని ఇకక్డికి తీసుకువచిచ్
మరియు వారిని బానిసలుగా చేయడానికి, దకిష్ణాన ఉనన్ అమెరికనల్కు
అమేమ్సారు.
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71 ఈనాడు ఆఫికాలో దాని గురించి గొపప్ తిరుగుబాటు విపల్వాలు,
హతయ్లు మరియు మొదలగునవి జరుగుచునన్వి. వారు తమ సేవ్చఛ్ కోసం
పోరాడుచునాన్రు. దాని కోసం పోరాడే హకుక్ వారికి ఉనన్ది. దేవుడు
మానవుని కలుగజేసెను; మానవుడు బానిసలను కలుగజేసాడు. అది ఎనన్
ఉదేద్శించబడలేదు.
72 కొనిన్ సంవతస్రాల కితం, నేనొక కీడా సథ్లములో, లేదా, ఒక గొపప్

య్జియంలో ఉనాన్ను. నేను కళను అభినందిసాత్ను గనుక, విభినన్ చితాలు
మరియు వసుత్వులను త్, చు ట్ తిరుగుచుంటిని. దేవుడు కళలో ఉనాన్డని
నేను అనుకుంటాను. మరియు నేను పైకి నడిచాను, అకక్డ వృదుధ్డైన ఒక నీగో
మనిషి ఉండుటను నేను గమనించాను, అతను చాలా వృదుధ్డు, వంగిపోయిన
భుజాలతో ఉనాన్డు, అతని తల వెనుక కేవలం కొంచెం జుటుట్ మాతర్మే ఉనన్ది.
అతను తన టోపీని ధరించియునాన్డు. మరియు అతను చు ట్ తిరుగుచునాన్డు,
మరియు ఆ రీతిగా, అతడు ఆ య్జియంలో దేనినో గమనిసుత్నన్టుల్ లేదా
దేని కొరకో వెతుకుతునన్టుల్, చు ట్ సుత్నాన్డు. నేను వెనుక నిలబడి అతణిణ్
కొంచెం సేపు గమనించాను.
73 మరియు కొంత సమయం తరావ్త అతను అకక్డ ఒక ఫలానా చినన్
పెటెట్ వదద్కు వచాచ్డు. మరియు అతడు దానిలోకి శాడు, మరియు అతను
ఆశచ్రయ్పోయాడు, మరియు అతని కళుళ్ పర్కాశవంతమయాయ్యి. అతడు ఒక
నిమిషం ఆ పెటెట్ నుండి వెనకిక్ కి, తన చినన్ పల్గ్ టోపీని తీసి, దానిని తన
చేతిలో పటుట్కునాన్డు. మరియు నేను అతణిణ్ గమనించాను. మరియు వృదుధ్డైన
ఆ నలల్వాడు తన తలను వంచినపుప్డు, అతని చెంపల మీదుగా కనీన్ళుళ్ కారడం
మొదలైనది. మరియు నేను అతనిని కొదిద్సేపు, ఆశచ్రయ్ంతో గమనించాను.
74 అపుప్డు నేను ఇటల్నుకునాన్ను, “ఈ వృదుధ్డు దేనిని రిచ్ అంతగా
ఉతాస్హపడుచునాన్డో నేను కనుగొంటాను.” నేను ఇటు వైపుగా నడిచాను,
మరియు అకక్డ ఒక వసత్ము ఉనన్టుల్ నాకు కనిపించినది.
75 మరియు అతను అకక్డ నిలబడియుండుటను నేను శాను. మరియు
నేను అకక్డికి నడిచి వెళిళ్, నేను ఇటల్నాన్ను, “అంకుల్, నీవు ఎలా ఉనాన్వు?”

మరియు అతడు ఇటల్నాన్డు, “అయాయ్, నీవు ఎలా ఉనాన్వు.”
76 మరియు నేను అనాన్ను, “నేను ఒక సేవకుడను. నీవు ఈ సథ్లంలో పారథ్న
చేయడం సి నేను ఆశచ్రయ్పోయాను.” “నీవొక కైసత్వుడవని నేను నముమ్దును,”
అని నేను అనాన్ను.

“అవును, అయాయ్,” అని అతడు చెపాప్డు.
మరియు నేను ఇటల్నాన్ను, “నినున్ అంతగా ఉతాస్హపరిచినది ఏమిటి?”

77 అతను ఇటల్నాన్డు, “ఇకక్డికి రండి.” మరియు నేను ఆ వృదుధ్నితో కలిసి,
అకక్డికి వెళాళ్ను. అతను చెపాప్డు, “నీవు ఆ వసత్మును శావా?”

“అవును, అయాయ్,” అని నేననాన్ను.
అతను చెపాప్డు, “అకక్డ ఆ మరకను నీవు శావా?”
“ శాను, అయాయ్,” అని నేను చెపాప్ను.
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ఇటల్నాన్డు, “నా పర్కక్లో నీ చెయియ్ పెటుట్ము.”
నేను చెపాప్ను, “ఆ కరుకుగా ఉనన్ భాగం ఏమిటి?”

78 అతను చెపాప్డు, “ఒక రోజు, ఒక బానిస కొరడా దాని మీదుగా వెళిళ్నది.
మరియు అది అబాహాము లింకను యొకక్ రకత్ము.” అతడు ఇటల్నాన్డు, “అతని
రకత్ము నా పైనుండి బానిస కొరడాను తీసివేసినది.” ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “అది,
నినున్ డా ఉతాస్హపరచదా?”
79 నేను విసమ్యమునొంది అకక్డ నిలబడిపోయాను. నేను అనుకునాన్ను, “తన
పైనుండి ఒక బానిస కొరడాను తీసివేసినందుకు, అబాహాము లింకను యొకక్
రకత్ము ఒక బానిసను ఉతాస్హ—ఉతాస్హపరచినయెడల, మదయ్పానానికి
బానిసయైన రోసెలాల్, దౌరాభ్గుయ్డైన దోషిగా మరణించుచునన్టిట్ నాలాంటి
పర్జలకు; యేసుకీసుత్ యొకక్ రకత్ము ఏమి చేయవలసియునన్ది?” నా
హృదయము నుండి పాపపు కొరడాను ఆయన తీసివేసాడు. అది ఒక
మనిషిని ఉతాస్హపరచవలసిందిగా లేదా? అది అతనికి భినన్మైన అను తిని
ఇవవ్దా? అతడు దాని గురించి ఆలోచించినపుప్డు అది అతనికి భకిత్మరాయ్దను
కలిగించదా? ఆ మానుపై యేసు మీ జీవితమును విమోచించాడని ఎరిగియుండి,
మీ తలను వంచకుండా, మీరు ఒక చెటుట్ను డలేరు.
80 ఒక కష్ణం, ఆ బానిసలతో, మరియు మన ఆలోచనతో, మనము
కొనసాగుచుండగా. ఒక పర్కటన ఉనన్ది, సంతకం చేయబడి, బంధకము
నుండి విముకిత్ కలిగించు పర్కటన ఉండియునన్ది, మరియు ఒక ఫలానా
దినమున బానిసలు సవ్తం లు అవవ్బోవుచునాన్రు. మీకు తెలియదు, ఓ, మీరు
ఎనన్ కీసుత్ను కలుసుకొనని యెడల, అది ఆ బానిసలకు ఎంత విలువైనదో
మీకు ఎనన్ తెలియదు. ఆ పర్కటన, ఆ దేశమంతటా అది వెళిళ్నపుప్డు,
అదేమనగా, “మీరు ఫలానా-మరియు-ఫలానా రోజున, తెలల్వారు జామున
విడుదల పొందబోవుచునాన్రు. మీరు సేవ్చఛ్గా ఉండబోవుచునాన్రు. మీరు ఇకపై
బానిస బెలుట్లను ధరించాలిస్న అవసరం లేదు, అలాగే ఇకపై మీకు కొరడా దెబబ్లు

డా తగలవు. అయితే మీరు సవ్తం లు, మరియు మీరు ఈ గొపప్ అమెరికా
దేశపు పౌరులైయుందురు. ఒక ఫలానా-ఫలానా ఉదయానన్ రోయ్దయం
తరావ్త, మీరిక ఎంత మాతర్ము బానిసలు కారు.” ఓ, వారు గొపప్ అంచనాలతో
వేచియునాన్రు.
81 పాపి దానిని డగలిగితే చాలు! ఒక పాపి సతయ్ సువారత్ను వినగలిగితే చాలు!
ఒక సంఘములో చేరటం కాదు గానీ, మీరు పాపం నుండి మరియు మీ వాయ్ధి
నుండి విడుదల పొందగలరనన్, సువారత్ పర్కటనయైయునన్ది. “ఒక నిరిద్షట్-నిరిద్షట్
సమయములోనైయునన్ది,” అది మీరు విశవ్సించే ఒక సమయం.
82 మీకు తెలుసా, ఆ బానిసలు వారు విడుదల పొందే ఆ ఘడియ కోసం వేచి

త్, అటువంటి ఒక ఎదురు పుతో ఎంతో ఉతాస్హంతో ఉనాన్రు, ఎంతగా
అంటే, వారు ఒక కొండ దిగువన సమావేశమయాయ్రని, వారు నాకు చెపాప్రు,
తలుల్లు మరియు చినన్ పిలల్లు, మరియు కొంతమంది వృదుధ్లు, అంద
గుమి డారు. మరియు వారు అరధ్రాతి సమయంలో, కొండపైకి ఎకాక్రు.
తెలల్వారుజామున రుయ్డు ఉదయించినపుప్డు, వారు సవ్తం లవుతారని
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వారికి తెలుసు. కొండపై నుండి రుయ్డు పర్కాశించడానికి ఒక అరనిమిషం
కంటే ఎకుక్వ సమయం పటట్దు, అయితే వారిలో కొంతమంది కొండపైకి ఎకిక్,
ఎదురు త్, ఎదురు త్ ఉనాన్రు. “ఓ, రుయ్డు ఉదయించినపుప్డు,
మనము విడుదల పొందెదము.” అది కు-మా-రు-డు…లేదా, -రుయ్-డు.
83 అయితే ఈ రోజులోల్ ఏదో ఒక దినమున కు-మా-రు-డు ఉదయించినపుప్డు!
మరియు పంతొమిమ్ది వందల సంవతస్రాల కితం కు-మా-రు-డు
ఉదయించినపుప్డు, ఆయన పర్తి బానిస కటల్ను తెంచాడు, ఆయన పర్తి బంధీని
విడిపించాడు, ఆయన పర్తి వాయ్ధిని సవ్సథ్పరిచాడు, బంధకములో ఉనన్వారికి
ఆయన సేవ్చఛ్ను అనుగర్హించాడు. మనం పైకి ఎకిక్ ఎంతగా ఎదురు డవలసి
యునాన్ము కదా!
84 మరియు రుయ్డు తొంగి సినపుప్డు, మొదట, ఆ కొండపై ఎగువున
ఉనన్ వయ్కిత్, దానిని శాడు, మరియు దిగువన ఉనన్ ఆ తదుపరి వయ్కిత్కి
అతడు కేక వేసి ఇటుల్ చెపాప్డు, “మనము సవ్తం లము!” మరియు ఆ తదుపరి
వయ్కిత్ కొండ కింద రాన ఉనన్ వయ్కిత్కి కేక వేసి ఇటుల్ చెపెప్ను, “మనము
సవ్తం లము!” ఆ శిబిరానికి చేరుకునే వరకు, “మనం సవ్తం లము!” అని
అరిచారు. ఎందుకంటే, రుయ్డు ఉదయిసుత్నాన్డు, ఆ ఘడియ కోసమే వారు
ఎదురు త్, ఎదురు త్, వేచియునాన్రు.
85 ఈ రోజు, మనం దేవుని కు-మా-రు-ని కొరకు, ఎంత ఎకుక్వగా ఎదురు

డవలసియునన్ది కదా. మనం పాపము నుండి విడుదల పొందియునాన్ము.
మనం బంధకాల నుండి విడుదల పొందియునాన్ము. మనం అలవాటల్ నుండి
విడుదల పొందియునాన్ము. మనం మపానం, మదయ్పానం, తాగుబోతుతనం
నుండి విడుదల పొందియునాన్ము, ఎందుకనగా దేవుని కు-మా-రు-డు
సమాధి నుండి లేచి మరియు పర్తి బంధకానిన్ బర్దద్లు చేశాడు. శికాష్విధి
అంతయు తొలగిపోయెను! అపుప్ తీరచ్బడెను. అపరాధ రుసుము చెలిల్ంచబడెను.
పాపములు కడిగివేయబడెను, మరియు మనం సవ్తం లమయాయ్ము. ఓ,
మనము సవ్తం లమైన, పర్జలము! బానిసతవ్మా? దేవుని కుమారుడు తన
సవ్సథ్తా రెకక్లతో ఉదయించినపుప్డు, విడుదల!
86 ఏదో ఒక దినమున ఆయన సింహాసనం నుండి లేచి, తిరిగి మి మీదకు
వచుచ్ను. మరియు అపుప్డు ఆయనతో సదా జీవించుటకు మనము అనిన్ బాధలు
మరియు అనిన్ శోధనల నుండి విడుదల పొందుతాము, అనిన్ శారీరకమైన
నొపుప్ల నుండి, మరియు ఈ మరత్ జీవితంలో సంభవించే వాటనిన్టినుండి
విడుదల పొందుతాము. మనము సవ్తం లమౌతాము. “వెళిళ్, పర్కటించుడి,”
దానినే చేయవలసియునన్ది.
87 బైబిలు కాలంలో, ఒక సునాద సంవతస్రం వచుచ్చుండేది. తాము చేసిన
అపుప్ల నిమితత్ము అమమ్బడిన పర్జలు, వారు అపుప్బడియుండి మరియు
దానిని చెలిల్ంచలేకపోయేవారు, కాబటిట్ వారు వెళిళ్ తమను తాము పర్జలకు,
బానిసలుగా అముమ్కునాన్రు. మరియు వారు తమ జీవిత కాలమంతా, వారికి
బానిసగా, వారి యొకక్ దాసయ్తవ్ములో ఉండవలసియునన్ది. కానీ, తరచుగా,
సునాద సంవతస్రముగా తెలియబడిన, ఒక కృపా దినము వచుచ్ను. మరియు
ఆ సునాద సంవతస్రం వచిచ్నపుప్డు, అపుప్డు ఒక యాజకుడు బయటకు వెళిళ్
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ఒక రను ఊదుతాడు. అతడు ఎంతకాలంగా సేవ చేసుత్నన్ , మరియు
ఇంకెంత కాలం సేవ చేయవలసియునన్ , ఆ ర మోగినపుప్డు, ఆ దాసుడు
విడిపించబడాడ్డని ఆ ర పర్తి బానిసకు చిసుత్ంది. అతడు ఆ పారను
అకక్డ పడవేసి మరియు తన ఇంటికి పిలల్ల వదద్కు వెళళ్వచుచ్ను. అతడు ఇక
ఎంతమాతర్ము పని చేయవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సునాద సంవతస్ర

ర మోగినపుప్డు అతడు సవ్తం డయాయ్డు. ఆ ర ఒక సప్షట్ము కాని
ధవ్నిని ఇవవ్లేదు గానీ, అది ఒక సప్షట్మైన ధవ్నినే ఇచిచ్నది. మరియు ఆ మనిషి
తన పనిముటుట్ను కిందపెటిట్, బానిసతవ్ం నుండి విడుదల పొంది ఇంటికి
వెళళ్వచుచ్ను.
88 ఈ ఉదయం, బైబిలు ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది, “మరియు ర సప్షట్ముకాని
ధవ్ని ఇచుచ్నపుప్డు, ఏమి చేయవలెనో ఎవరికి తెలియును?” యేసుకీసుత్
మృతులలోనుండి లేచాడనియు, ఆయన నినాన్, నేడు మరియు నిరంతరం
ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డనియు బైబిలు బోధించిన యెడల, మరియు ఈ రోజు
మనం వింటునన్ ఈ రలు, “అదుభ్తాలు జరుగు దినములు గడిచిపోయినవి,
దైవిక సవ్సథ్త వంటిదేదియు లేదు,” అని చెపిప్నయెడల తమను తాము ఎలా
సిదధ్పరచుకోవాలో ఎవరికి తెలియును?
89 ఈనాడు దేవుని యొదద్ నుండి అభిషేకించబడిన వరత్మానికులు మనకు
అవసరము! “ఆయన మృతులలో నుండి లేచియునాన్డు! ఆయన నినాన్, నేడు
మరియు నిరంతరం ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు!” అదే ఈ దినపు వరత్మానము.
90 ఓ, గొపప్ వరత్మానములు ఉండియునన్వి, కానీ ఈసట్రు వాటనిన్టికి
పైకపుప్ అయుయ్నన్ది! గొపప్ వరత్మానములు; అదంతయు ఈసట్రు అయుయ్నన్ది!
ఎపుప్డైతే మృతులు…ఆ ఆఖరి శ వు…పాతనిబంధనలో రోగాలు బాగవవ్డం
మనం సాము. పాతనిబంధనలో అదుభ్తాలు జరగటం మనం సాము.
పాతనిబంధనలో దరశ్నాలు వచాచ్యి. కానీ అతడు ఎనన్డైనా తిరిగి లేసాత్డా అని
ఆశచ్రయ్పో , పర్తి మనిషి సమాధిలోనికి వెళాళ్డు. అయితే ఈసట్రు ఉదయాన,
ఈ శిషుయ్లకు ఏ మనిషి అయినా పొందలేని గొపప్ వరత్మానము వచిచ్నపుప్డు,
వారు ఏమి పొందుకునాన్రు? “నేను మృతులలో నుండి లేచియునాన్నని, వెళిళ్,
నా శిషుయ్లతో చెపప్ండి!” మరణము జయించబడినది!
91 మిపై జయించగల వారు ఎవవ్ లేరు, ఏ పర్వకత్, ఏ గొపప్ వయ్కిత్, ఏ
పరిశుదుధ్ లేరు…వారు దేవుని ఆతమ్ చేత వాయ్ధిని జయించగలరు. వారు
దేవుని ఆతమ్ దావ్రా కాలమును జయించి, మరియు సంభవింపబోవు సంగతులను
ముందుగా డగలరు. వారు దానిని జయించగలరు. కానీ దేవుని నుండి
అంతటి అభిషేకంతో అభిషేకించబడి ఈ పర్కటన చేయగల ఒక వయ్కిత్ ఎనన్
లేడు, అదేమనగా, “నా పాణమును పెటుట్చునాన్ను, నేను దానిని మరలా
తీసుకొనెదను. ఈ దేహమును పడగొటుట్డి, డవ దినమున నేను దానిని
లేపుదును.” అటువంటి ఒక పర్కటన చేయగల వయ్కిత్ ఎనన్ లేడు. మరియు ఇది
నిజమౌనా లేదా అని, వారి హృదయాలలో ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి.
92 అయితే ఈసట్రు ఉదయమున, వారికి ఒక వరత్మానము వచిచ్నది, “మీరు
సరవ్లోకమునకు వెళిళ్, సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. నేను మృతులలో
నుండి లేచియునాన్ను. ఇదిగో, నేను యుగ సమాపిత్ వరకు, సదాకాలం మీతో
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డా ఉనాన్ను. నమిమ్ బాపీత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును, నమమ్నివానికి
శికష్ విధింపబడును. మరియు నమిమ్నవారిని ఈ చక కియలు వెంబడించును:
నా నామమున వారు దయయ్ములను వెళళ్గొటుట్దురు; వారు కొతత్ భాషలతో
మాటలాడుదురు; వారు సరప్ములను ఎతిత్ పటుట్కునన్ను లేదా మరణకరమైనవి
ఏవి తాగినను, అది వారికి హాని చేయదు; వారు రోగులమీద చేతులుంచగా, వారు
సవ్సథ్త నొందుదురు.” ఈసట్రు వరత్మానము, అతుయ్నన్తమైన వరత్మానములలో
ఇదొకటైయునన్ది. మరణము జయించబడినది!
93 మనము ఒక జయశీలుని రిచ్ ఆలోచించెదము. ముపెప్- డు ఏండల్
వయసుస్లో, నెపోలియన్, పర్పంచమును జయించెను. అతడు పర్పంచమును
జయించెను, ఓడించవలసిన పర్తి దేశమును అతడు ఓడించెను. మరియు
పోరాడటానికి ఇక ఎవ లేనందున అతడు ఎంతగానో నిరుతాస్హపడెను,
అతడు రుచ్ని మరియు ఏడెచ్ను. పోరాడుటకు ఇక ఎవ లేరు, అయితే
అతడు ఆట యొకక్ నియమములను పాటించలేదు. పదివేల మంది వేశయ్లు అతని
సైనాయ్నిన్ వెంబడించారు, అతడు ఒక తుపాకీతో మరియు ఒక ఖడగ్ముతో వెళాళ్డు.
ముపెప్- డు ఏండల్ వయసుస్లో, అతడు పర్పంచమును జయించెను. అయితే
ఒకపుప్డు అతడు మదయ్పానానిన్ నిషేధించాడు, మరియు అతడు విపరీతమైన
మదయ్పానిగా చనిపోయాడు, ఎందుకనగా అతడు ఆట యొకక్ నియమములను
పాటించలేదు. అతడు ఆ వరత్మానమును మరిచ్పోయాడు. అతడు జయించాడు,
కానీ అతడు ఆ వరత్మానమును మరిచ్పోయాడు. అతడు వెళాళ్డు, కానీ అతడు
దేనికొరకు వెళుళ్చునాన్డో దానిని అతడు మరిచ్పోయాడు.
94 పరుగు పందెంలో పరుగెతిత్న ఆ చినన్ పిలల్వాడి వలెనే, ఈనాడు
పరిగెతుత్చునన్ సంఘమువలెనే, పరిగెతుత్చునన్ పర్జల వలెనే, పరిగెతుత్చునన్ దేశం
వలెనేయైయునన్ది! మన ఆశర్యము అణు బాంబులు కావు, మన ఆశర్యము
యేసుకీసుత్ మరియు ఆయన పునరుతాథ్నమైయునన్ది.
95 నెపోలియన్ ఆ ముఖయ్మైన విషయానిన్ మరిచ్పోయాడు. అతనికి ఏమి
సంభవించినది? అతను రిత్గా ఓడిపోయి, ఒక తాగుబోతువలె మరణించాడు.
ఎందువలన? అతడు భౌతికంగా, పర్పంచమును జయించినపప్టికినీ, అతడు
ఆటను సరిగాగ్ ఆడలేదు. అతడు ఒక సైనయ్మును తయారు చేసెను. అతడు ఒక
సైనిక మేధావి, అతడు పర్తి దేశమును జయించి మరియు (అతడు) అతనిలాగా
మరెవవ్ ఎనన్ చేయలేనటిట్ లేదా ఎనన్ చేయనటిట్, కారయ్ములను అతడు
చేసెను, అయితే నిజమైన వరత్మానం ఏమిటనన్ది అతడు మరచిపోయెను. అతడు
దానిని జయించి, మరియు తన సైనిక బలానిన్ కలిగియునాన్డు, కానీ అతడు
పర్భువు యొకక్ బలమును మరచిపోయాడు.
96 పర్భువు యొకక్ బలము మనకు ఆదరణయైయునన్ది. మనకు ఏ ఇతర
బలము లేదు. నాకు వేరే ఏ ఆశర్యము లేదు, ఏదీ లేదు! దేవా కరుణించుము! నా
జీవితానిన్ తీసుకొనుము, కానీ నా బలం ఎకక్డ నుండి వచిచ్నదో ననున్ ఎపప్టికీ
మరచిపోనీయకుము. అది పర్భువు యొదద్ నుండే వచుచ్ను! ఈ లోకము యొకక్
శేషఠ్మైన కారయ్ములు నాకు అకక్రేల్దు. నాకు యేసు కావలెను, ఆయన యొకక్
పునరుతాథ్నము నా జీవితంలో మండుచుండుట నాకు కావలెను.
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97 ముపెప్- డు ఏండల్ వయసుస్లోనునన్ యేసుకీసుత్నకు అది ఎంత
భినన్ంగా ఉనన్ది కదా! ముపెప్- డు సంవతస్రాల వయసుస్లో, యేసుకు
పర్తీది సవ్ంతమైయుండెను; ఆయన లోకమును కలుగజేసెను. మరియు
ఆయన ఈ లోకములో ఉండెను, మరియు లోకము ఆయనను ఎరుగకుండెను.
ఆయన సవ్యంగా తన కొరకు ఎనన్ పేరు సంపాదించుకొనలేదు. ఆయన
ఎటువంటి సైనికులను ఎనన్ సమ రచ్లేదు. ఆయన ఎనన్ ఎటువంటి
సంఘములను సాథ్పించలేదు. ఆయన ఎనన్ తన కొరకు ఎటువంటి గొపప్
పేరల్ను సంపాదించుకొనలేదు. ఎటువంటి సిదాధ్ంతము, వేద పాండితయ్ము,
మరియు అటువంటి బడాయిగల పటాట్లతో ఆయన ఎనన్ వచిచ్యుండలేదు,
ఆయన ఏ వేదాంత పాఠశాలకైనా వెళిళ్నటుల్ దాఖలాలు లేవు. అయితే ఆయన
దేవుడిని కలిగియుండెను. ఆయన దేవుడిని కలిగియుండెను. మరియు ముపెప్-

డు సంవతస్రాల వయసుస్లో, నరకం నుండి తన తలను బయటకు పెటిట్న
పర్తి దయయ్మును ఆయన జయించెను. ఆయన వాయ్ధిని జయించెను. ఆయన

ఢ నమమ్కాలను జయించెను. ఆయన దయయ్ములను జయించెను. ఆయన
మరణమును జయించెను. మరియు ఆయన సిలువ వదద్ మరణించినపుప్డు,
ఆయన పాతాళము యొకక్ అడుగులేని అగాధములోనికి వెళిళ్, మరియు
పాతాళమును జయించెను.
98 మరియు ఈసట్రు ఉదయమున ఆయన సమాధిని జయించెను.
ఎందువలన? ఆయన వరత్మానముతో పరుగెతుత్ , ఆటయొకక్
నియమములను సరిగాగ్ పాటించెను. ఆయన పాటించెను, ఆయన వెళెళ్ను!
“వెళుళ్ము.” దేవుడు ఆయనను పంపెను, మరియు వారికి చెపుప్టకు ఆయన
ఒక వరత్మానమును కలిగియుండెను. మరియు దేవుడు ఆయనకు ఇచిచ్న
వరత్మానముతో, ఆయన సాతాను యొకక్ శకుత్లను జయించెను. ఆయన
వాయ్ధిని జయించెను. ఆయన మరణమును జయించెను. ఆయన పాతాళమును
జయించెను. ఆయన సమాధిని జయించెను. ఎందువలన? ఆయన వెళెళ్ను! “వెళిళ్,
పర్కటించుము!” “నేను ఏమి చేయవలెనని తండి పించునో నేను ఎలల్పుప్
దానినే చేయుదును. ఆయన చేయమని చెపిప్నది కాక మరి దేనిని నేను చేయను.”
99 పిదప ఆయన మరణించుటకు ముందు, ఆయన దీనిని చెపెప్ను,
“తండి ననున్ పంపిన పర్కారము, నేను మిమమ్లిన్ పంపుచునాన్ను.” సైనిక
బలంతో మనుషులను నిరిమ్ంచుటకు కాదు; అధయ్కుష్డు ఎవరు అనే దానిలో
మీ సమయమంతటినీ వెచిచ్ంచటకు కాదు. అది అవసరమై ఉండవచుచ్ను,
కానీ దీనిలో అది అవసరం లేదు. లోకం పని అయిపోయినది. మనము ఒక
వరత్మానమును కలిగియునాన్ము, అదేమనగా, యేసుకీసుత్ మృతులలో నుండి
లేచియునాన్డు, మరియు ఆయన నినాన్, నేడు మరియు నిరంతరం ఒకక్టే రీతిగా
ఉనాన్డు.
100 నినన్, ఒక చినన్ కోరుట్ గదిలో, సరి కాని ఒక విషయమును నాతో
చెపిప్ంచుటకు వారు పర్యతిన్ంచుచుండిరి. నేను ఇటల్నాన్ను, “నేను మోసగాడిని
కాను.” నేను చెపాప్ను, “నేను—నేను—నేను నిజాయితీపరుడను. మరియు
సతయ్మైనది తపప్ మీరు వేరే దేనిని ఇక చెపప్లేరు.”



22 పలుకబడిన మాట

101 మరియు ఒక ఫలానా వయ్కిత్ నాతో ఉనాన్డు, అతడిటల్నాన్డు, “ఒక వయ్కిత్ నాతో
అలా మాటాల్డితే, అతనిపై ఒక పుసత్కానిన్ విసిరేయాలని నాకు అనిపించును.”
102 నేను చెపాప్ను, “లేదు, అయాయ్. లేదు, అది సరి కాదు. దానిని సమీపించే
విధానం అది కాదు. సరి కాదు.”
103 అతను చెపాప్డు, “సరే, ఈ విషయాలు కొనసాగుతాయని మీకు ఎందుకు
తెలియదు? మీరు బయట ఎందుకు ఇలా చేయడం లేదు?”

నేను చెపాప్ను, “నేను యేసుకీసుత్ను సేవించుటలోనే నా సమయానిన్
వెచిచ్సాత్ను.”
104 ఓ దేవా, ఓ, పర్జలు గుడిడ్వారైయుయ్ండి మరియు దానిని డలేకునాన్రు!
“తండి ననున్ పంపినటుల్,” తండి ఆయనను పంపెను, ఆయన వెళెళ్ను. పర్జలకు
చెపప్డానికి ఆయన ఒక వరత్మానానిన్ కలిగియునాన్డు. మరియు మరణ
ఘడియలో, ఆయన మరణానిన్ జయించాడు మరియు ఆయన పాతాళమును
జయించాడు, మరియు ఆయన సమాధిని జయించాడు. “తండి ననున్
వరత్మానముతో పంపినటేల్, నేను మిమమ్లిన్ వరత్మానముతో పంపుచునాన్ను;
సంఘాలను, సంసథ్లను నిరిమ్ంచడానికి కాదు కానీ, మీరు సరవ్లోకమునకు వెళిళ్
మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ శకిత్ని పర్దరిశ్ంచుడి. నమిమ్న వారిని ఈ చక
కియలు వెంబడించును; నా నామమున వారు దయయ్ములను వెళళ్గొటుట్దురు,
కొతత్ భాషలు మాటలాడుదురు, పాములను ఎతిత్ పటుట్కొందురు.” మరియు
మన శరీరాలు సమాధికి వెళుళ్నటేల్, ఆయన శరీరము వెళిళ్యుండగా, ఆయన
మరణమును, సమాధిని, పాతాళమును జయించెను. ఆయన ఆ బలిషుట్డైన
జయశాలి.
105 ఆయన తన వరత్మానముతో మనలను పంపును. ఆ వరత్మానముతో
మనము వెళదాము, పర్కటించడానికి దేనినైన కలిగియుండి వెళదాము. “వెళిళ్,
పర్కటించుడి!” పరుగెతిత్ మరియు పిదప చెపప్లేకుండుట కాదు, మొదటిగా దానిని
మనము మన సవ్ంత హృదయాలలో పొందుకుందాము.
106 మీరు ఈ ఉదయం, పారిథ్ంచబడుటకు వచిచ్నపుప్డు, అనాలోచనగా రాకండి.
మీ హృదయంలో ఈ వరత్మానముతో రండి, “నేను మృతుడనైతిని గానీ, మరలా
సజీవుడనైయునాన్ను. వరత్మానమును ఇచుచ్వాడను నేనే, ‘నమిమ్న వారిని ఈ

చక కియలు వెంబడించును.’” సరవ్శకిత్మంతుడైన దేవుడు మెలల్-కనున్ కలిగిన
ఒక—ఒక బిడడ్ను తీసుకొని మరియు తన పును సరిచేయగలిగిన యెడల;
తన జీవితంలో ఎనన్ డనటువంటి ఒక బిడడ్ను, జనిమ్ంచిన ఒక మగ
బిడడ్ను, దేవుడు తీసుకొని, మరియు పదహారు ఏండల్ వయసస్పుప్డు, తన కంటి

పును అతనికి పునరుదధ్రించగలడు; కాయ్నస్ర్-బారినపడి-తినివేయబడిన ఒక
దయనీయమైన వయ్కిత్ని దేవుడు తీసుకొనగలడు…
107 మరియు వరత్మానము సరైనది గనుక, దేవుడు వరత్మానానిన్ పంపెను
గనుక, మరియు దేవుడు ఆ వరత్మానికుడిని పంపెను గనుక, పాతాళం యొకక్
పర్తి తుపాకీ అతనిపై కాలుప్లు జరుపుతుందనుటలో ఎటువంటి సందేహం
లేదు. అది వాసత్వము, అతడు తొటిట్లిల్ మరియు పడిపోవును, అయితే పైకి
లేచి మరియు తన తలను దులుపుకొని, మరియు కొనసాగుతాడు. మనమొక
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వరత్మానము కలిగియునాన్ము, దానిని ఏదీ ఆపలేదు! హలెల్ యా! “ఈ
బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, మరియు పాతాళలోక దావ్రములు
దాని యెదుట నిలువనేరవు.” వారు కోరినది వారు చెపప్వచుచ్ను, వారు కోరినది
వారు చేయవచుచ్ను, దయయ్ం ఆగర్హంతో కేకలు వేయవచుచ్ను. అయితే యేసు
మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు, ఆయన ఈనాడు మనలో జీవించుచునాన్డు!
108 బైబిలును అరామిక్ నుండి ఆంగల్ము లోనికి అనువదించిన గొపప్ డాకట్ర్
లామాస్తో, కొదిద్ రోజుల కితం, మాటాల్డుచుంటిని. మరియు నేను ఆ చినన్
గురుతును, దానిలో డు చినన్ చుకక్లను కలిగియునన్, దేవుని యొకక్
గురుతును అకక్డ శాను. నేను అడిగాను, “డాకట్ర్ లమాస్, అది ఏమిటి?”

అతడు చెపాప్డు, “అది, డు గుణలకష్ణాలతో ఉనన్ దేవుడు.”
109 మరియు నేను ఇటల్నాన్ను, “తండి, కుమారుడు, మరియు పరిశుదాధ్తమ్, అను

డు కారాయ్లయాలలో దేవుడు నివసించుటయని, నీ ఉదేద్శయ్మా?”
110 అతను లేచి నా వైపు సెను, ఆ దుడి కళళ్లో కనీన్ళుల్ వచాచ్యి, అతడు
ఇటల్నాన్డు, “బెన్ హామ్ సోదరుడా, నీవు దానిని నముమ్చునాన్వా?”

“నా హృదయమంతటితో,” అని నేను చెపాప్ను.
111 అతడు ననున్ కౌగిలించుకొని, మరియు ఇటుల్ చెపెప్ను, “అకక్డ ఆ
గొపప్ కారయ్ములు జరుగుటను, మరియు నీవు చేయుచునన్ ఆ చనలను
నేను సినపుప్డు నేను ఆశచ్రయ్పోయాను.” ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “నీవు ఒక
పర్వకత్వని వారు నాకు చెపాప్రు. ఇపప్టివరకు, నేను దానిని నమమ్లేదు. ఇపుప్డు
నీవు పర్వకత్వని నేను ఎరిగియునాన్ను.” అతడిటుల్ చెపెప్ను, “అంతే! అదియే
వరత్మానము. దేవుని రాజయ్మును కుదిపివేయు విషయము అదేయైయునన్ది.”
అవును. అతడు ఇటల్నాన్డు, “అబాబ్యి, ఏదో ఒక రోజు నీవు దాని కొరకు
మరణిసాత్వు.” ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “ఆ కారయ్ముతోనే నీవు నీ సాకాష్య్నిన్
ముదించుకుంటావు.”
112 మనము కలిగియునన్ గొపప్ వయ్కుత్లలో అతడు ఒకడు, ఐసెన్ హోవర్
మరియు పర్పంచంలోని గొపప్ వయ్కుత్లు, హాలీవుడ్ యొకక్, అనిన్ రకాల సినీ
తారలు మరియు పర్తీది ఆయనను పిలుచుచుండగా, ఆయన మాతర్ం సరిగాగ్
ఆ టములోనే ఉండియునాన్డు. అతడు ఇటుల్ చెపెప్ను, “దాదాపు ముపెప్
సంవతస్రాలుగా, వాయ్టికను గీకు నుండి కాదు గానీ, అరామిక్ నుండి; నేరుగా
దాని నుండియే, అరామిక్ నుండియే, ఆంగల్ంలోకి ఈ అనువాదమును నేను
చేయుచునాన్ను.” మరియు అతను చెపాప్డు, “నేను ఆ సమయమునంతా
వెచిచ్ంచాను,” ఇటల్నాన్డు, “బైబిల్ యొకక్ దేవుడు కదులుచుండుటను, నేను

సే ఆ చోటుకి నేను ఇపుప్డే వచాచ్ను.” అతను చెపాప్డు, “బెనాహ్మ్ సోదరుడా,
నీకు తెలుసా, మేము చనలను మరియు అదుభ్తాలను డగలము, కానీ
ఆ చన ఏ సవ్రమును కలిగియునన్దని మేము గమనిసాత్ము. దులమైన
మేము, మేము ఒక చనను సాత్ము, కానీ మేము ఆ చన యొకక్ సవ్రానిన్
గమనిసాత్ము.”
113 ఓ, హలెల్ యా! చన యొకక్ సవ్రము! దేవుడు మోషేతో ఇటుల్ చెపెప్ను,
“వారు ఆ సవ్రమును, ఆ మొదటి చన యొకక్ సవ్రమును వినని యెడల,
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అపుప్డు వారు రెండవ చన యొకక్ సవ్రమును వింటారు.” చన మాతర్మే
కాదు గానీ, ఆ సవ్రము దానితో వెళిళ్నది.
114 ఆ దుడిని, డండి, తానేమి మాటాల్డుచునాన్డో అతడు
ఎరిగియునాన్డు. అతడు చెపాప్డు, “నేను వివేచనలను శాను, నేను

చనలను, అదుభ్తాలను, గుడిడ్వారు బాగవుటను, మరియు అనిన్ రకాల
వివిధమైన చనలను శాను, కానీ నేను ఆశచ్రయ్పోయాను, అయితే ఇపుప్డు
దాని వెనుకనునన్ ఆ సవ్రమును నేను చుచునాన్ను అది దేవుడిని డు
భాగాలుగా చేయదు, మరియు ఇటుల్ పలుకదు, ‘ఆయన తండి అనబడే ఒక
దేవుడు, మరియు తరవాత, కుమారుడు,…’ ఆయన ఇటుల్ పలుకుతాడు,‘దేవుడు
దేవుడే: దేవుని యొకక్ డు గుణలకష్ణములు; దేవుని యొకక్ డు
కారాయ్లయములు.’” ఇటల్నాన్డు, “అది దానిని నిరాధ్రిసుత్ంది.”
115 ఓ, స దరుడా, మనము ఒక వరత్మానమును పొందుకునాన్ము! “వెళిళ్,
నా శిషుయ్లకు చెపప్ండి! నేను ఒకడిని మరణించి, మరియుమరొకరుదాదాపుగా
మరణించి, మరియుఇంకొకరుసజీవంగా ఉండుట కాదు. ఉండియునన్వాడను,
ఉనన్వాడను, మరియు రాబోవు వాడను నేనే; దావీదు యొకక్ వేరును మరుయు
చిగురును; పర్కాశమానమైన వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.” అవును!
116 పర్కటించటానికి మీరు దేనినైనా కలిగిలేనియెడల, వెళుళ్ట, వెళుళ్టవలన అది
ఏమి మంచి చేసుత్ంది? పర్కటించుటకు ఏదైనా ఉండవలసియునన్ది, అది నిజం:
“దేవుని కుమారుడైన, యేసుకీసుత్ మీ అందరినీ పేమిసుత్నాన్డు. ఆయన మీ అందరి
కొరకు మరణించాడు. దేవుని కుమారుడైన యేసుకీసుత్ను పేమించండి.”
117 ఎంతమంది ఈ టములలో ఉండి, మరియు ఆయన—ఆయన
పర్తయ్కష్మగుటవలనైన గొపప్ చనలను మరియు అదుభ్తాలను, ఆయన ఎటుల్
వివేచించి మరియు పించునన్నన్ది, మరియు ఆ కారయ్ములను శారు? అది
మృతులలోనుండి లేచిన ఆ పరలోకపు దేవుడైయునాన్డు.
118 మీరు దీనియొకక్ చన అయినటిట్ ఆ హెబీ చనను

డవలసియునన్ది. అది అగిన్ సత్ంభము వంటి, ఒక వెలుగైయునన్ది,
మరియు అకక్డ డు చినన్ గురుతులు కలవు, అది ముగుగ్రు వయ్కుత్లు
కానటువంటి, తండి, కుమారుడు, మరియు పరిశుదాధ్తమ్. అది డు
కారాయ్లయములలో నివసించుచునన్ ఒకక్ దేవుడైయుయ్ండెను. అదే దేవుడు!
హలెల్ యా! దేవుడు మీ పైన ఉండుట, దేవుడు మీతో ఉండుట, దేవుడు
మీలో ఉండుట. ఆయనే సవ్యంగా దిగివచుచ్ , తాను నివసించునటుల్, తన
సంఘమును శుదిధ్చేయుటయైయునన్ది. మీరు ఆయనను ముకక్లుగా చేసి,
మరియు ఒకరిని ఇకక్డ, మరియు ఒకరిని ఇకక్డ, ఒకరిని అకక్డ ఉంచినపుప్డు,
అది అనయ్తవ్ముగా మారుతుంది.
119 మృతులలో నుండి లేచిన, యేసుకీసుత్ యొకక్ పునరుతాథ్నమును నేను
నముమ్చునాన్ను. మరియు ఆయన మాతర్మే దీనిని చెపప్గలడు, “పరలోకములోను
మరియు మి మీదను నాకు సరావ్ధికారము ఇవవ్బడెను. పరలోకము మరియు

మి యొకక్ సరావ్ధికారాలు నా చేతికి ఇవవ్బడెను. మీరు సరవ్లోకమునకు
వెళిళ్, మరియు సరవ్ సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి.” సువారత్ కేవలం మాటవలన
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మాతర్మే కాక, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ శకిత్ మరియు పర్దరశ్నల దావ్రా వచిచ్నది. దానిని
నమమ్డానికి దేవుడు మీకు సహాయం చేయును గాక, దానిని నమమ్డానికి దేవుడు
నాకు సహాయం చేయును గాక, మరియు మనం ఏదో ఒక రోజున యేసును

సాత్ము.
జీవితము యొకక్ శర్మ ముగిసినపుప్డు, తుదకు మనము

యేసును సాత్ము;
ఆయన యొకక్ అందమైన సింహాసనము మీద దినము

గడిచిన తరావ్త,
ఆయన ననున్ ఇంటికి సావ్గతిసాత్డు. (అది నిజము.)
గలిలయ తీరం నుండి వచిచ్న ఆ అపరిచితుని యొకక్
అడుగుజాడలలో ఆ ఇసుక కడుగబడినది.

120 ఆయన తనను తాను దేవునిగా చేసుకునన్ందుకు వారు ఆయనను చంపారు,
అయితే ఆయన దేవుడైయుయ్ండెను. వారు ఆయనను వేలాడదీసిరి, ఎందుకంటే,
ఆయన మరణ శికష్ విధించబడి మరణించెను. ఆ కారణము చేతనే నేను
మరణ శికష్ను నమమ్ను. రోము యొకక్ ఆ—ఆ ఫెడరల్ పర్భుతవ్ం నుండియైన
మరణదండన శికష్ కింద యేసు మరణించెను. ఆ మరణ శికష్, ఏమిటనగా, ఒక
సిలువపై వేలాడదీయబడుట. ఆయన మరణ శికష్ వలన మరణించాడు, ఆయనను
వసత్హీనునిగా చేసి, మరియు అకక్డ వేలాడదీసి, ఆయనను అవమానపరిచారు,
మరియు ఆయన అటువంటి సిథ్తిలో మరణించెను. అయితే డవ దినమున
దేవుడు ఆయనను లేపెను!
121 మరియు మనము ఆయన యొకక్ సాకుష్లము. మరియు మనము ఆయన
కొరకు నిలబడనియెడల, మరి ఆయన కొరకు ఎవరు నిలబడతారు?
122 ఒక దినమున ఒక వయ్కిత్ ననున్ కలిసాడు, ఇటల్నాన్డు, “ఓ, బెన్ హామ్
సహోదరుడా, నీవు చెపప్వదుద్. నీవు చెపప్డం ఆపివేయుము. నీవు—నీవు సీత్ల
మనోభావాలను గాయపరచుచునాన్వు, అది వారు పొటిట్ జుటుట్ ధరించుట,
మరియు వారు దీనిని చేయుట, మరియుదానిని చేయుట, మరియు అటువంటి
వాటి విషయమైయునన్ది.”
123 నేను ఇటల్నాన్ను, “నేను వారికి చెపప్నియెడల, వారికి ఎవరు చెబుతారు?
వాటిని ఎవరు చెపెప్దరు?”

ఇటల్నాన్డు, “సరే, నీవు ఆ బోధకులకు కోపము తెపిప్ంచుచునాన్వు.”
124 ఆయన నా మీద కోపపడుటకంటే, వారు నా మీద కోపానిన్
కలిగియుండుటను నేను కోరుకుందును. అది సతయ్ము. అది వాసత్వము! [టేపుపై
ఖాళీయునన్ది—సంపా.] సరి. దానిని ఎవరు చెపెప్దరు? ఎవరో ఒకరు దానిని
చెపప్వలసియునన్ది.
125 యేసు చెపెప్ను, “వెళిళ్, చెపుప్డి. వెళిళ్ మరియు పర్కటించుడి, నేను
మృతులలోనుండి లేచితినని నా శిషుయ్లతో చెపుప్డి. [టేపుపై ఖాళీయునన్ది—
సంపా.] ఇదిగో, నేను యుగసమాపిత్వరకు సదాకాలము మీతో డా ఉనాన్ను.”
126 సేన్హితులారా, మీరు దానిని నముమ్చునాన్రా?
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ఇపుప్డు పారధ్నకై మన తలలు వంచుచుండగా, మనము పారధ్న చేదాద్ము.
127 ఓ తండివైన దేవా! నిజంగా, “వెళిళ్, పర్కటించుడి. వెళిళ్, నేను
మృతులలో నుండి లేచియునాన్ను అని నా శిషుయ్లతో చెపప్ండి.” మరియు
తండివైన దేవా, నీవు నీ శిషుయ్లతో చెపప్డం మాతర్మే కాదు గానీ, నీవు
మృతులలోనుండి లేపబడియునాన్వని వారికి ని పించితివి. వారితో నినున్ నీవు
కనబరచుకునాన్వు, మరియు సరిగాగ్ నీవు మరణించుటకు ముందు చేసినటేల్ నీవు
చేసితివి. పంతొమిమ్ది వందల సంవతస్రాలు వచిచ్ వెళిళ్పోయాయి, పర్భువా, కానీ ఆ
వరత్మానము ఇంకా మండుచునన్ది. ఆ శిషుయ్లకు అది ఉనన్టుల్గానే ఈ రోజు అది
మా హృదయాలలో పర్కాశవంతంగా ఉండి మరియు మండుచునన్ది, ఏలయనగా
ఆయన ఇది వరకు చేసిన కారయ్ములనే చేయుచునన్, ఆ తిరిగి లేచిన పర్భువును
సరిగాగ్ మా మధయ్లో మేము చుచునాన్ము. ఆయన మృతులలోనుండి
లేచియునాన్డని మేము ఎరుగుదుము.
128 ఈసట్రు మాకు ఎంతో విలువైనది, ఎందుకనగా మేము చేరి మరియు
ఆయన యొకక్ పునరుతాథ్నపు సహవాసంలో ఆనందించుచునాన్ము.
ఎటల్నగా ఆ తపిప్పోయిన కుమారునివలె, మేము ఒకపుప్డు పాపము
మరియు అపరాధములలో చచిచ్యునాన్ము, అయితే మేము ఇపుప్డు కృపను
కనుగొనాన్ము, మరియు దేవుడు మా పాపముల విషయమై మముమ్లను
కష్మించెను. ఆయన మమమ్లిన్ అంగీకరించెనని నిరాధ్రించడానికి, పితరుడైన
అబాహాముకు చేసినటేల్, మాకు డా ముదర్ను అనుగర్హించెను. తండియైన
అబాహాము తాను దేవుడిని నమెమ్నని చెపెప్ను, కానీ అతడు ఆయనను నమెమ్నని
ధృవీకరణగా ఆయన అతనికి సునన్తి గురుతును అనుగర్హించెను. మరియు
ఇపుప్డు, తండీ, ఈనాడు మేము పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా సునన్తి పొందియునాన్ము,
ఈ లోకపు కారయ్ములనిన్యు గతించిపోయినవి. మాకు ఒకే ఒకక్ లకష్ ం ఉనన్ది:
అది నినున్ సేవించుటయే. మాకు ఒకే ఒకక్ కోరిక ఉనన్ది: అది నినున్ పేమించి, నీ
శిషుయ్లుగా ఉండుటయే.
129 మరియు ఇపుప్డు, పర్భువా, ముకక్లుగా ఉనన్ ఈ చినన్ వరత్మానమును
పర్తి హృదయానికి నీవు నిరాధ్రించవలెనని నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను. వారు దానిని
తపిప్పోనీయకుము. నీవు నినాన్, నేడు మరియు నిరంతరం ఒకక్టే రీతిగా
ఉనాన్వనియు, మృతులలో నుండి లేచి, ఇకక్డ ఉనాన్వనియు, మరియు మరలా
రెండవ రాకడలో ఆ—ఆ ఆతమ్ మరియు శరీరము ఐకయ్మయేయ్వరకు ఇకక్డ
ఉందువనియు వారిని డనిముమ్.
130 తండీ, ఈ ఉదయం, ఇకక్డునన్ రోగుల కొరకు నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను.
నేను ఇపుప్డు, ఈ ఈసట్రు ఉదయాన, పర్కక్కు పెటాట్ను (లేదా, పర్కక్కు పెటేట్యడం
కాదు గానీ, కేవలం ఒకక్ కష్ణకాలము వరకు పర్కక్కు ఉంచాను) అది నీవు
నాకు అనుగర్హించినటిట్, వివేచన వంటి వరములనైయునన్ది. ఈ లోకము,
పర్భువా, నేను దేశములనిన్యు తిరిగియునాన్ను, అది వారందరికీ తెలుసు.
ఇపుప్డు నేను పారిధ్ంచుచునాన్ను, కొదిద్ రోజుల కితం, ఆ సృషిట్ంచే శకిత్పై
నీవు నాకు ఇకక్డ అరణయ్ములో వరత్మానమును ఇచిచ్తివి, అది, ఏ పర్జల
నిమితత్మై సృషిట్ంచబడినదో, అటిట్ ఈ సంఘములో ఈ ఉదయమున అది
ఉనన్ది, దేవా, ఈ ఉదయం, ఇకక్డునన్ నా సహోదరులతో కలిసి, రోగులపై
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నా చేతులుంచడానికి నేను వచుచ్చుండగా, నీవు దయతో, ఈ ఉదయం ఈ
సంఘముపై కుమమ్రించబడెదవని, మరియు నీవు పర్జలను సవ్సథ్పరచెదవని,

టము ముగిసేసరికి మా మధయ్ ఒకక్ బలహీనుడు డా ఉండ డదని
నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను. వారిలో పర్తి ఒకక్ ఆశీరవ్దించబడి మరియు
సవ్సథ్పరచబడెదరు గాక.
131 పర్భువా, అది మాకు మేముగా చేయగలిగేదేదీ కాదని, మేము గర్హించాము.
అది సామానయ్మైన చినన్-బిడడ్లాంటి విశావ్సము, నముమ్చుండటము.
రోగులను సవ్సథ్పరిచే అధికారం వారికి ఇవవ్బడిన తరావ్త, శిషుయ్లను మేము

డగలము, వారు వెళిళ్ మరియు ఒక రఛ్ వాయ్ధిగర్సుత్ని విషయములో
ఓడిపోయారు; బహుశా, అరు త్ మరియు కేకలువే త్, మరియు పైకి కిందికి

కు , మరియు ఆ దయయ్మును వెళళ్గొటుట్టకు పర్యతిన్ంచుచుండిరి.
కానీ అతడు యేసును కలిసినపుప్డు, ఓ, ఎంత భినన్ంగా ఉనన్ది! ఆయన
ఇటల్నాన్డు, “అపవితాతామ్, అతని నుండి బయటకు రముమ్.” ఎంత తేడా!
ఓ, అది ఒక అపొసత్లుడు కాదని అతడు ఎరిగియునాన్డు. అది సవ్యంగా
పర్భువేయైయునాన్డు. మరియు ఆ ఆతమ్ ఆ బాలుడిని వణికించి మరియు
నేలపై విసిరేసినది. అయితే యేసు చెపాప్డు, “అతడు చనిపోలేదు. అతణిణ్ పైకి
తీసుకువెళిళ్ కొంచెం ఆహారం ఇవవ్ండి.” ఆ అపవితాతమ్ విడిచిపోయినది.
132 ఓ యే , దేవుని కుమారుడా, నీవు మరలా వచిచ్, నీ సంఘమును
ధారాళంగా, సమృదిధ్గా, శకిత్వంతముగా అభిషేకించుము. పునరుతాథ్నుడై
జీవించుచునన్ యేసు యొకక్ ఆతమ్ ఈ ఉదయం ఈ చినన్ సంఘమును ఒక

తన విశావ్సంలోనికి, శకిత్, విశావ్సం యొకక్ శకిత్లోనికి పునరుదిధ్ంచును
గాక, తదావ్రా లాభమునాశించి మాటాల్డే పర్తీ వయ్కిత్నీ సిగుగ్పడేటటుల్ మేము
చేయుదుము. దీనిని అనుగర్హించడి, పర్భువా. మా పర్భువైన యేసుకీసుత్
దావ్రా, నీవు వారిని ఆశీరవ్దించి మరియు వారి ఆతమ్లకు రకష్ణను, వారి
శరీరములకు సవ్సథ్తను దయచేయమని అడుగు , ఈ పర్జలందరినీ నీకు
అపప్గించుచునాన్ను.
133 మరియు మా తలలు వంచియుండగా, నేను ఆ పర్శన్ను అడగబోవుచునాన్ను.
కైసత్వులు కానివారైయుయ్ండి, ఇపుప్డు జాఞ్పకము చేసుకోబడవలెనని కోరుచు,
మరియు ఇటుల్ చెపుప్వారు ఎవరైనా ఇకక్డునాన్రా, “సహోదరుడా బెన్ హామ్,
నా కొరకు పారిథ్ంచండి”? అకక్డునన్ మిముమ్ను దేవుడు దీవించును గాక.
ఇంకెవరైనా, “నేను కైసత్వుడిని కాను. యేసు మృతులలోనుండి లేచాడనన్ వారత్ను
నేను వినాన్ను కానీ, నిజంగా అది నాకు తెలియదు. ఆయన నా హృదయంలో
ఎనన్ లేచియుండలేదు. నాకు సంతృపిత్ లేదు. నేను అనారోగయ్ంతో డా,
ఉనాన్ను. నేను పారథ్న వరుస గుండా వెళతాను, తిరిగి వచిచ్ మరొక వరుస గుండా
వెళాత్ను, తిరిగి వచిచ్ మరలా ఇంకొక దాని గుండా వెళాత్ను. నేను సంఘము నుండి
సంఘమునకు, మరియు పాంతము నుండి పాంతమునకు వెళాత్ను.” విషయం
అది కాదు. అది ఆయనను విశవ్సించడమైయునన్ది. ఆయన మృతులలోనుండి
లేచాడు. అదే దానిని సిథ్రపరుసుత్ంది. మరెవరైనా మీ చేయి ఎతుత్దురా? ఇటుల్
చెపప్ండి…దేవుడు నినున్ దీవించును. దేవుడు నినున్ దీవించును. మరెవరైనా
ఇటుల్ చెపుప్దురా, “నేను నమమ్గోరుచునాన్ను. నేను నమమ్గోరుచునాన్ను”?
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134 ఇకక్డ ఎంతమంది అనారోగయ్ంతో ఉనాన్రు? మీ చేయి పైకెతిత్, ఇటుల్
చెపప్ండి, “నేను నమమ్గోరుచునాన్ను. నేను ఈ ఉదయం ఈ వరత్మానమును
తెలుసుకొనగోరుచునాన్ను.” దేవుడు నినున్ దీవించును గాక. అది మంచిది.
అవును, కుమారుడా, దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించును గాక. మంచిది. అది సరియే.
135 ఇపుప్డు, టెడీడ్, ఒకక్ నిమిషం నువువ్ వాయించినయెడల “గొపప్ వైదుయ్డు,”
అనే దానిని వాయించాలని నేను కోరుచునాన్ను, “ఇపుప్డు ఇకక్డునాన్డు.”
మరియు మీరు అలా చేసుత్ండగా…
136 పర్సుత్తం అది కషట్ం. భవనమంతా దరశ్నములు వచుచ్చునన్వి, డండి.
అవును, నేను పర్యతిన్సుత్నాన్ను, నేను రుచ్ండిన ఆ డిద కుపప్
కంటే, కొంచెం ఉనన్తముగా, మరి కొంచం ఉనన్తంగా, దీనిని ఒక—ఒక
పునరుతాథ్నముగా ఉంచుటకు నేను పర్యతిన్ంచుచునాన్ను. నాకు మరికొంత
పర్తయ్కష్త కావలెను. నేను ఒక విషయమును ఎరిగియునాన్ను: నేను ఆ మొదటి
పరిచరయ్ను పటుట్కొని ఉనన్ంత కాలం, ఆ రెండవది రాదు, అది వచిచ్యుండలేదు.
ఇపుప్డు నేను రెండవదానిన్ పటుట్కొని ఉనన్ంత కాలం, ఆ డవది రాదు,

డండి. నేను నేరుగా బయటకు అడుగు వేయవలసియునన్ది, బయటకు
అడుగుపెటిట్ మరియు దానిని నమమ్వలసియునన్ది, “దేవుడు అలాగు చెపెప్ను!”
కొదిద్ రోజుల కితం…
137 ఇపుప్డు మీరు కోరినయెడల మీరు మీ తలలను పైకెతత్వచుచ్ను. నేను మీ
చేతులను పటుట్కునాన్ను; దేవుడు వాటిని పటుట్కొనియునాన్డు.
138 నేను మీకు ఒక చినన్ విషయమును చెపప్గోరుచునాన్ను. సహోదరుడు ఎడ్
డాలట్న్, అతడు ఇపుప్డే లోపలికి వచెచ్నని నేను నముమ్చునాన్ను, చకక్ని బాపిట్సుట్
సహోదరుడు, అతడు మరియు అతని భారయ్. సహోదరుడు జెఫీస్ ఇకక్డే ఎకక్డో
ఉనాన్డు. ఒథెల్ జెఫీస్. మరియు అతడు ఇకక్డునాన్డు, అతడు ఇకక్డే ఎకక్డో
ఉనాన్డని నాకు తెలియును. ఏమైనపప్టికీ, నేను వెళళ్డానికి, ఆ సహోదరులు
కెంటకీలో ఒక టమును ఏరాప్టు చేశారు. సహోదరులు, పర్శసత్మైన
సహోదరులు, తమ పొరుగువారిని మరియు వారి పర్జలను పేమించుచునాన్రు.
వారు ఆడిటోరియంలను మరియు మిలిటరీ భవనాలను మరియు వాటిని
తీసుకునాన్రు, కేవలం ఒకక్ రాతి టము కొరకు, వారు మిలిటరీ భవనాలను
అదెద్కు తీసుకునాన్రు. చినన్ జే. టీ. వర్, అతనిది ఏదైనా గానీ…ఎల్. జి.

వర్ ఎలిజబెత్ టౌన్ లో ఒక దానిని ఏరప్రిచారు. మరియు సహోదరుడు ఎడ్
డాలట్న్ విలోల్ షేడ్ వదద్ లేదా—లేదా సోమరెస్ట్, సోమరెస్ట్ వదద్ ఏరప్రచారు.
మరియు సహోదరుడు, దిగువున నేను జనిమ్ంచిన గాల్సోగ్ వదద్, ఆ సహోదరుడు
ఉండియునాన్డు. పర్భువు త నాకు మొదట పర్తయ్కష్మైన ఆ పర్దేశంలో, నేను
ఎకక్డైతే పుటిట్ పెరిగానో వారు అకక్డి పర్జలైయునాన్రు.
139 మరియు నేను తిరిగి వెళళ్గోరాను. కానీ ఏదో చినన్గా తటిట్నటుల్ నాకు
అనిపించినది. మరియు నేను ఇటల్నాన్ను, “సరే, ఆ సహోదరుల నిమితత్ము, నేను
ఆ టమును ఏరాప్టు చేసాత్ను.” నేను ఈ లోయలోకి రాగానే, నా గొంతు
వెంటనే సుకుపోయినది మరియు టములు ముగిసేవరకు, నేను తొమిమ్ది
రోజులు మాటాల్డలేదు.
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140 సహోదరుడు రడెల్, అతడు ఈ ఉదయము డా, ఇకక్డ ఉండవచుచ్ను, ఈ
ఆలయానికి చెందిన సోదరులలో ఒకడు, అతడు మరియు నీ జాకస్న్ మరియు
వారు, నేను అతని కోసం ఒక టమును కలిగియుండవలసియునన్ది. అయితే
వెంటనే, నా గొంతు బొంగురుపోయినది. మరియు మొదటి విషయమేమిటో
మీకు తెలుసా, నాకు దాదాపు ట ఐదు డిగీల జవ్రం వచిచ్నది. మరియు నేను

టమునకు వెళుళ్చుంటిని, మొదట, మరియు—మరియు డాక్ శీన్ నాతో
ఇటల్నాన్రు…నేను చెపాప్ను, “నా గొంతు బొంగురుపోయినది.”
141 అతడు చెపాప్డు, “మీ యొకక్ సవ్రపేటికను సవరించడానికి నేను మీకు
దేనినైన ఇసాత్ను, మరియు మీరు వెళిళ్ బోధించండి.” మరియు అతడు నాకు ఇచిచ్న
మరొకదానిని నేను తీసుకునాన్ను, మరియు, అది ఏమిటనగా, ఆ సైనస్ ను కిందికి
లాగి దానిని నిరోధించినది. అపుప్డు నేను తీవర్మైన జవ్రంతో, తొమిమ్ది రోజులు
మంచం మీద పడుకునాన్ను.
142 ఇకక్డునన్ నా సోదరులలో చాలా మంది నా దగగ్రకు వచాచ్రు, చాలా మంది
పర్సిదధ్ సోదరులు వచిచ్ నా కోసం పారిథ్ంచారు. ఇదిగో సహోదరుడు గాహం
సెన్లిల్ంగ్, ఇకక్డ సహోదరుడు రడెల్, ఇకక్డునన్ ఈ సహోదరులు, అంద
గుమి డి, పారథ్నలు చేయు మరియు పర్తీది చేసారు. నేను పారిధ్ంచు ,
నా వంతు మంచి పర్యతన్ం చేయుచుంటిని, కనీసం గుసగుసగానైనా
మాటాల్డలేకపోయాను. నేను ఆశచ్రయ్పోయాను, “ఇదంతా దేని గురించి?”
నా పియమైన చినన్ భారయ్ అకక్డ రుచ్నియునన్ది, ఆమె మరియు వారు
నా కొరకు పారిథ్ంచుచుండిరి, కేవలం అలాగే ఉండిపోయారు. వారు అరథ్ం
చేసుకోలేకపోయారు.
143 ఇపుప్డు, తీసుకోవడానికి అతడు ఏదో మందును నాకు ఇచాచ్డు, కానీ నేను
దానిని తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే అదొక మతుత్ పదారధ్మైయునన్ది. ఆపై నేను
దానిని వదిలివేసాను. మరియు “పర్భువా, నిశచ్యంగా!” అని నేను ఆలోచి త్
ఉనాన్ను.
144 మరియు పిదప, టములనీన్ ముగిసిన తరావ్త, ఒక సోమవారం నాడు
(అది, ఆ చివరి టము, శనివారము జరగవలసియునన్ది), ఆపై (నేను
నముమ్చునాన్ను), మరియు పిదప, సోమవారం నేను లేవడానికి పర్యతిన్ంచాను.
నేను చాలా బలహీనంగా ఉనాన్ను, నేను ఆ గదిలో నడవలేకపోయాను. నేను

రుచ్నియునాన్ను.
145 దేవుడు-అనుగర్హించిన భారయ్ విషయంలో నేను చాలా
కృతజుఞ్డనైయునాన్నని, మీకు తెలుసు. మీరు అలా లేరా, సోదరులారా? ఒక
నిజమైన భారయ్, ఒక నిజమైన తోడు!
146 నేను రుచ్నాన్ను. నేను ఆమెకు సైగ చేసి, మరియు ఆమెను నా
దగగ్రకు తీసుకునాన్ను. మరియు నేను ఇటల్నాన్ను, “మేడా, కొనిన్సారుల్ నేను
ఆశచ్రయ్పోతాను,” నేను చెపాప్ను, “విషయం ఏమిటని, నేను ఆశచ్రయ్పోతాను.”
నేను అనాన్ను, “అకక్డ ఆ టములు జరగడం ఏమిటి, మరియు దేవుడు ననున్
ఈ విధంగా ఉంచడం ఏమిటి?” నేను చెపాప్ను, “ఇది ఎందుకు జరిగినది?”
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మరియు నేను అనాన్ను, “అసలు ఆయన ననున్ పిలిచాడా లేదా అని కొనిన్సారుల్
నేను ఆశచ్రయ్పోతాను.”
147 ఆమె ఇటల్నన్ది, “మీ గురించి మీరు సిగుగ్పడుటలేదా?” సారా? మరియు
ఆమె నాకు చెపిప్ంది, ఇటల్నన్ది, “బిల్, దేవుడు నీతో ఏమి చేసుత్నాన్డో ఆయనకి
తెలియునని నీకు తెలియదా? కేవలం, కేవలం మౌనంగా ఉండు.”
148 మరియు కావున నేను లోపలికి వెళాళ్ను. మీకు తెలుసా, అది ననున్ కొదిద్గా
ఒక రకంగా గదిద్ంచినటెల్నది. మరియు నేను లోపలికి వెళిళ్ మంచం మీద
పడుకునాన్ను. ఆమె దుపప్టుల్ మారచ్డానికి వచిచ్నది. మరియు ఆమె తన చేతిపై
ఆ—ఆ వసుత్వులను కలిగియునన్ది, మరియు ఆమె వెళళ్నారంభించినపుప్డు,
నేను సాను, మరియు అకక్డ ఒక…
149 రుయ్డు పర్కాశించి మరియు దానిని నేలపై పగలగొటిట్నటువంటి-…ఒక
పెదద్ గొపప్ మిలిటరీ భవనమును నేను సాను, పరలోకము నుండి పర్కాశిసుత్నన్

రుయ్డు, దానిని ముకక్లుగా బర్దద్లు చేసెను. మరియు అకక్డ ముగుగ్రు సీత్లు
మరియు ఒక పురుషుడు, పైకి వచాచ్రు. మరియు వారు చినన్ పాటి, చినన్…ఒక
విధమైన చినన్ కాలుప్ల తుపాకుల వంటివి, కలిగియునాన్రు. మరియు అతడు
ఇటల్నాన్డు, “అది మేకులను దించుతుంది.” మరియు ఇటల్నాన్డు, “మేము…
సహోదరుడా బెనాహ్మ్, మీరు ఈ ముకక్లను పటుట్కోండి, మరియు మేము మీ
కోసం ఈ మిలిటరీ భవనమును తిరిగి నిరిమ్సాత్ము.”

మరియు నేను అనాన్ను, “సరే, నేను దానిని చేసాత్ను.”
150 కానీ ఏదో ఇటుల్ చెపిప్నది, “దానిని చేయకుము.” సరే, నేను ఒక భాగానిన్
తీసుకోవటానికి కిందికి చేరుకునాన్ను,ఇలా, దానినిఇలా నిరిమ్ంచుటకైయునన్ది.
మరియు సరిగాగ్ అపుప్డే ఒక సవ్రము నాతో మాటాల్డి, మరియు ఇటల్నన్ది,
“ఇపుప్డు వారు నినున్ వెనుకకు తీసుకొనిపోవుటకు దారిలో ఉనాన్రు. నీవు
దానిని నమమ్కుము.” ఇటుల్ చెపెప్ను, “వారు ఎపుప్ చాలా నిజాయితీగా
ఉనాన్రు, మరియు వారు యెహోవాఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తో, నీ వదద్కు
వచుచ్చునాన్రు, కానీ వారు తపెప్యుయ్నాన్రు.” సారా?
151 ఫెడ్ సోత్ మన్, ఇకక్డునన్ వారిలో చాల మంది, నేను దాని గురించి వారికి
చెపిప్నపుప్డు సరిగాగ్ అకక్డునాన్రు. ఒక గంట లోపే, పర్జలు నేరుగా నా తలుపు
వదద్కు వచాచ్రు. నేను అనాన్ను, “ఇదిగో ముగుగ్రు సీత్లు మరియు ఒక పురుషుడు
ఉనాన్రు.”

“అది ఖచిచ్తంగా సరియే.”
“వారుయెహోవాఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డుతో వచాచ్రా?”
“అవును, అయాయ్, వారు…”

152 నేను ఇటల్నాన్ను, “ఖచిచ్తంగా, వారికి ఏమి చెపాప్లో నీకు తెలుసు.”
యదారథ్ంగానే తపెప్యునాన్రు, డండి. మంచి వయ్కుత్లే, కానీ యదారథ్ంగా
తపెప్యుయ్నాన్రు. సారా?
153 అపుప్డు నేను అనుకునాన్ను, “సరే, నేను ఏమి చేయగలను? నేను ఏమి
చేయాలి?” మరియు అపుప్డు మేడా లోపలికి వచిచ్నది, మరియు ఆమె వెనుకకు
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వెళిళ్నది. మరియు సహోదరుడు ఫెడీడ్ వెళిళ్ పర్జలకు చెపాప్డు. మరియు పిదప
కొంత సమయం తరావ్త, నేను అకక్డ ఆ—ఆ మంచం మీద ఉనాన్ను,
మరియు నేను ఇటల్నుకునాన్ను, “అది ఎందుకని అలా జరిగినది? నేను
ఎందుకని మాటాల్డలేకునాన్ను? నేను ఎవరితోనో లేదా దేనితోనో ఎందుకని
మాటాల్డలేకునాన్ను?” మరియు నేను అకక్డ పడుకొనియునాన్ను. మరియు
మేడా లోపలికి వచిచ్, గది నుండి తిరిగి బయటకు వెళుళ్చునన్ది.
154 మరియు నేను శాను, మరియు ఒక వైపుకు ఏదోఒకటి మినుకు
మినుకుమనే పర్కాశానిన్ కలుగజేయుటను నేను శాను. మరియు నేను

శాను, మరియు అకక్డ ఈ…నా గోడ తెరుచుకుంది, మరియు నేను యేసును
శాను. నేను యేసును నా జీవితంలో రెండుసారుల్ దరశ్నంలో శాను అని

నేను చెపప్డం, మీలో ఎంతమంది వినాన్రు? మరియు అంతయ్ కాలానికి ముందు
నేను ఆయనను మరలా సాత్నని నేను నముమ్చునాన్ను, డండి, ఆయనను
మరలా చెదను. ఇపుప్డు, నేను సాను, మరియు ఆకాశం సరిగాగ్ అకక్డే
ఉనన్ది, నేను గోడ గుండా సుత్నన్టుల్గానే కనిపించినది. మరియు బైబిల్ సరిగాగ్
ఇలానిలబడి ఉనన్ది, ఆకాశంలో చాలా పెదద్ పరిశుదధ్ గర్ంథము నిలబడియునన్ది.
సరే, బైబిల్ చు ట్ ఏదో వెలుగు ఉండియునన్ది, మరియు ఆ బైబిల్ నుండి
చాలా అందమైన ఒక బంగారు సిలువ వచిచ్నది. మరియు అది ఇలా నిలబడినది,
మరియు దాని చుటుట్ వెలుగులు వచుచ్చునన్వి, మరియు ఆ సిలువ నుండి ఆయన
బయటకు నడిచి వచెచ్ను. బైబిలు సిలువను పర్తిబింబిసుత్ంది, సిలువ ఆయనను
పర్తిబింబిసుత్ంది. మరియు ఆయన బయటకు నడుచుకుం వచిచ్, మరియు
నేరుగా నేను ఉనన్ చోటికి వచెచ్ను. నేను దానిని సప్షట్ముగా డగలను, అకక్డ
నిలబడియునన్ ఆయన ముఖం మీదుగా వేలాడుచునన్ తన వెం కలపై, ఆ
సిలువ పర్కాశించుటను నేను డగలను.
155 ఆయన నా వైపుఅలా సి, మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నాన్డు, “నీ తన
పరిచరయ్, నీకు ధృవీకరించబడటానికి నీవు వేచియునాన్వు.” ఆయన చెపాప్డు,
“నేను ఇదివరకే దానిని నీకు ధృవీకరించాను. అది ఇదివరకే ధృవీకరించబడినది.
నీవు దానిని అంగీకరించవలసియునన్ది.” సారా? మరియు నేను నిలబడి ఒక
నిమిషం ఆయన చెపేప్ది వినాన్ను. మరియు అది నా మనసుస్లోనికి వచిచ్నది. నేను
దానిని వినలేదు, అది కేవలం నా మనసుస్లోనికి వచిచ్నది.
156 తన జీవితమంతా ఒక పాపియైయుయ్నన్ ఒక వయ్కిత్ వలె ఉనన్ది, పరిశుదధ్
గర్ంథమొకటి ఉనిన్దని అతనికి తెలుసు, ఒక దేవుడు ఉనాన్డని తెలుసు, కానీ
అతను ఒకక్సారిగా ఒక పర్సంగమును వింటాడు, అపుప్డు ఏదో అతనికి ఇటుల్
చెబుతుంది, “అది నీవే.” అపుప్డు, అదే వాకయ్ము అనిన్వేళలా అకక్డ ఉనన్ది,
అయినపప్టికీ అది అతనికి ధృవీకరించబడినది, అపుప్డు అతడు ఇటల్ంటాడు,
“పర్భువా, ననున్ కష్మించుము.” అయితే అతడు తన రకష్ణను అంగీకరించే వరకు
దాని వలల్ ఏ పర్యోజనం ఉండదు, పిదప అతడు బయటకు వెళిళ్ మరియు ఒక
కైసత్వునిగా ఉంటాడు. అతడు ఎంతగా ఏడిచ్న , ఎంతగా వేడుకునన్ , అతడు
దానిని అంగీకరించవలసియునన్ది.
157 మరియు అపుప్డు ఆయన నాతో ఇటల్నెను, “నీవు దానిని అదే విధంగా
అంగీకరించవలసియునన్ది. నీవు దానిని నమమ్వలసియునన్ది.”
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158 నేను ఓటమిని రిచ్ భయపడుచునాన్ను. ఏదైనా, నేను ఒక నిందను
తీసుకువసాత్నేమోనని నేను భయపడుచునాన్ను. నేను ఎలల్పుప్ దాని
గురించి భయపడుతుంటాను, గమనిసుత్ంటాను, నేను ఏదైనా తపుప్ను
పలుకుతానేమోనని అనుకుం ఉంటాను. ఎందుకనగా, నేను బైబిలుయొకక్
హెచచ్రికను తీసుకునాన్ను, మోషేకు ఆ గొపప్ శకిత్ ఇవవ్బడినది, మరియు
అతడు బండతో మాటాల్డుటకు బదులుగా దానిని ఎలా కొటాట్డు అనన్ దాని

రిచ్యైయునన్ది. నేను ఏలియాను రిచ్ గురుత్చేసుకునాన్ను, ఎందుకనగా
అతనికి బటట్తల వచిచ్నది, బటట్తలను కలిగియుండుటను రిచ్ ఆ చినన్
పిలల్లు అతణిణ్ ఎగతాళి చేయుచుండిరి; మరియు అతడు ఆ పిలల్లపై ఒక
శాపమును పెటాట్డు, మరియు వారిలో నలభై-రెండు మంది ఎలుగుబంటల్చేత
చంపబడాడ్రు, డండి. మరియు అది పరిశుదాధ్తమ్ కాదు గానీ, కోపోదేకుడైనది,
ఆ పర్వకత్యైయుండెను. మరియు వాసత్వానికి, నేను—నేను అనిన్ విషయాల
గుండా వెళాళ్ను.
159 మరియు నాతో మాటాల్డు , ఆయన అకక్డ నిలబడియుండెను. మరియు
ఆయన ఇటల్నాన్డు, “కానీ నీవు చాలా మందితో నడుసాత్వు.” ఆయన చెపాప్డు,
“నాతో నడవాలంటే, నీవు ఒంటరిగా నడువు.”
160 అపుప్డు నేను శాను, నేను సంఘశాఖలు మరియు అవనీన్ చెపేప్ది
ఎకుక్వగా వినుచుంటిని, మీరు డండి, ఏమి చేయాలో మరియు ఏమి
చేయ డదో ఎవరో మీకు చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచుటయై యునన్ది. మీరు
ఆయనను వెంబడించవలసియునన్ది. ఇపుప్డు, చేపల గురించి ఆయన నాకు
ఇచిచ్న దరశ్నమును గురుత్ంచుకొనండి, మీకు తెలుసు కదా, మరియు ఎటుల్
సహజాతీతమైన చనలను పెంతుకోసుత్ శిశువులకు మీరు బోధించలేరనన్ దాని

రిచ్యైయునన్ది. మీకు జాఞ్పకమునన్దా. మరియు అదిగో అది అచచ్టే ఉనన్ది.
మరియు నేను సరిగాగ్ ఈ తన పరిచరయ్యొకక్ అంచున ఉనాన్ను.
161 ఆ దరశ్నము ననున్ విడిచిపెటిట్న వెంటనే, నేను ఇటల్నాన్ను, “పర్భువా, ఆమేన్!”
మరియు నా భారయ్ అకక్డ నిలబడియునన్ది, దాదాపు రఛ్బోయినది. మరియు
నేను మంచం మీద నుండి బయటకు గెంతాను, నేను ఎపప్టిలాగే మంచిగా
మాటాల్డగలుగుచునాన్ను. కేవలం ఒకక్ కష్ణములోనే, జవ్రం యొకక్ పర్తి అణువు
ననున్ విడిచిపెటిట్నది.
162 నేను డాక్ శీన్ కు ఫోను చేశాను, నేను ఇలా అనాన్ను, “మీరు ననున్

డాలని నేను కోరుచునాన్ను.”
అతడు ఇటల్నాన్డు, “ఏమిటి?”

163 మరియు నేను అకక్డికి వెళాళ్ను, మరియు అతడు ననున్ శాడు, మరియు
ఆ ముకుక్ రంధాలను పరీకిష్ంచాడు, అతడనాన్డు, “సహోదరుడా బెనాహ్మ్, ఏమి
జరిగినదో నాకు చెపప్ండి.”

మరియు నేను అనాన్ను, “నీవు నా కథను నముమ్తావా?”
అతను చెపాప్డు, “నేను దానిని ఎలా సందేహించగలను? అది జరిగింది

కదా.”
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164 అంతే, డండి. సేన్హితుడా, అంతే. నినున్ ఒక డిద కుపప్పై ఎలా
ఉంచాలో దేవునికి తెలుసు. ఏదైనా చేయుటకు, డండి, ఆయన నీకు ఆ
వరత్మానము పంపే వరకు, నీకు ఏమి జరిగించాలో ఆయన ఎరిగియునాన్డు.
165 ఈనాడు, ఎంత ఓటమో నాకు తెలియదు. నేను కొదిద్ కాలం కితం, లోపలికి
వెళిళ్ ఒక రేడియో పర్సారంను వినుచునాన్ను. మరియు మొదటి కొరింథీ 15
నుండి, ఒక సేవకుడు పునరుతాథ్నముపై బోధిసుత్నాన్డు. మరియు అతడు
పునరుతాథ్నమును బోధిసుత్నాన్డు. మరియు అతడు తన పర్సంగము మధయ్లో
ఆపి, మరియు అతడు ఇటల్నాన్డు, “మీకు తెలుసా, చాలా మంది పర్జలు ఓటమికి
భయపడతారు.” అతను చెపాప్డు, “జనరల్ పాయ్టన్ ఒక సైనికుల గుంపును
కోలోప్యినపుప్డు,” అనాన్డు, “అపుప్డు వారు అతనికి చెపాప్రు…అతనికి మరి
కొంతమంది కావలెనని అతడు వెనుకకు పంపాడు, మరియు వారు అతనికి
మరి కొంతమందిని పంపారు. వారు చంపబడాడ్రు, మరియు అతడు మరి
కొంతమంది కొరకు పంపాడు. మరియు అతడు ఆ డవ గుంపు వారిని అకక్డ
పొందినపుప్డు,” ఇటుల్ చెపాప్డు, “ఒక బులెల్టుట్ పేలిన పర్తిసారి, వారు భయంతో,
ఒక రేకు తటట్ కిందకు పరిగెతేత్వారు, లేదా మరొక దాని కిందకు పరిగెతేత్వారు.”
166 అతను చెపాప్డు, “నాకు పురుషులను పంపించండి, పిలల్లను కాదు.”
అతడు ఇటల్నాన్డు, “చనిపోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ మనుషులు నాకు కావాలి.
చనిపోవడానికి భయపడే వారు నాకు వదుద్. మనం పోరాడుచునన్ కారణము
దానికొరకు మరణించేంత విలువైనది కానియెడల, అపుప్డు వారిని నా నుండి

రంగా ఉంచండి. నాకు పురుషులు కావలెను.”
వారు ఇటల్నాన్రు, “కానీ నీవు రెండు లేదా డు పోరాటములలో

ఓడిపోయావు.”
167 అతడనాన్డు, “నేను యుదధ్ంలో ఓడిపోలేదు. నేను కేవలం ఒక
పోరాటములో ఓడిపోయాను.” ఏదో నా హృదయంలో మాటాల్డినది.
168 ఐసెన్ హోవర్ అనన్ది నాకు జాఞ్పకము వచిచ్నది, “నేను టాను విసిరి,
ఆజాఞ్పించినపుప్డు మరియు వారు టాను తుపాకీలో విసిరారు, వారు దానిని
లాగారు మరియు అది పేలలేదు, అది పనిచేయలేదు,” అతడు అనాన్డు, “నేను
ఆపివేసి మరియు లొంగిపోలేదు. నేను ఆ టాను బయట పడవేసి మరియు
మరొకదానిన్ లోపల పెటాట్ను, దానిని పర్యతిన్ంచాను. అది పనిచేయని యెడల,
ఒకటి పనిచేసే వరకు, నేను మరొకదానిన్ లోపల పెడు నే ఉనాన్ను.”
169 ఆ విధంగానే అది చేయబడవలసి యునన్ది. అది ఎలా జరుగుతుందో నాక
తెలియదు. అయితే ఈ వేదిక యెదుట దేవుడే నాకు తీరప్రియైయుండగా, ఎనిన్
ఓటములనన్ది మరియు ఎనిన్—ఎనిన్ పోరాటాలలో నేను ఓడిపోతాననన్ది నాకు
తెలియదు, కానీ నేను ఆ యుదధ్ంలో మాతర్ం ఓడిపోను. ఆయన నాతో ఉంటాడని
ఆయన నాకు చెపాప్డు. ఆ పరిచరయ్ నిరాధ్రించబడి మరియు అది అమలులో
ఉండుటను నేను సే వరకు నేను నిలబడతాను. దేవుని కృప దావ్రా, ఈ
ఉదయం నేను పారంభిసుత్నాన్ను. ఇది ఇకక్డ పని చేసుత్ందా, అది వేరే ఎకక్డైనా
పని చేసుత్ందా, అది ఎలా పని చేసుత్ంది లేదా ఏమి జరుగుతుంది అనేది నాకు
తెలియదు. కానీ ఏమి జరుగుతుందో నాకు తెలిసే వరకు, నేను రోగుల కొరకు
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పారిథ్ త్, నేరుగా పారథ్న వరుసల గుండా నడుసాత్ను. రెండు లేదా డు సారుల్
అది జరగటం నేను శాను.
170 హెటీట్ యొకక్ గృహములో అది జరగడం నేను శాను. ఉడుతలను రిచ్,
మరియు ఆ చినన్ అమామ్యి, ఆ చినన్ సీత్ని రిచ్న కథను ఎంతమంది వినాన్రు?
శిషుయ్ల దినముల నుండి, మనము ఎరిగియునన్పప్టి నుండి, మీరు అకక్డ
ఉనన్పుప్డు, “నీకు ఏది ఇషట్మో అడుగుము,” అని చెపప్బడే భాగయ్ము ఇవవ్బడిన
మొటట్మొదటి వయ్కిత్. మీరు ఎపుప్డైనా ఆ కథను వినాన్రా? మీరు ఎపుప్డైనా ఆ సీత్ని

శారా? ఆమెను ఎపుప్ డక, మరియు ఎంతమంది, అది జరిగిన ఆ సీత్ని
డాలనుకుంటునాన్రు? మేము…
హెటీట్, నీవు లేచి నిలబడతావా? అదిగో ఆ సీత్ అకక్డునన్ది.

171 ఆమె ఇంటోల్ నిలబడియునాన్ను. అది నేను ఎనిమిది ఉడుతలను సిన
తరావ్తయైయునన్ది, అవి ఖచిచ్తంగా ఆ చుటుట్పర్కక్ల ఎకక్డా లేకుండెను,
మరియు, మాట మాతర్ం పలికాను, మరియు అవి అకక్డ నిలబడాడ్యి. అది
నిజం. అది, అకక్డ అవి కలిగినవి. మరియు ఆమె భోజనపు బలల్ వదద్ రొచ్ని,
“ఆ ఉడుతలను అకక్డ కలుగజేసినది ఏమిటి?” అని నేను అనాన్ను. మరియు తన
తలిల్, సహోదరి రైట్, ఇకక్డునన్ సహోదరుడు రైట్, అకక్డ రుచ్నియునాన్రు. ఆ
బలల్ వదద్ ఉనన్వారు ఎంతమంది, ఎంతమంది ఈ ఉదయం ఇకక్డునాన్రు? మీ
చేతులు పైకి ఎతత్ండి. మంచిది, వారు ఆకక్డ ఉనాన్రు, భవనమంతటా ఉనాన్రు.

శారా? మంచిది, వారు అకక్డ ఉనాన్రు. మరియు నేను చెపాప్ను, “ఏదో ఒక
రోజు…” వికలాంగురాలైన తమ చినన్ సహోదరి అకక్డ రుచ్నియునన్ది.
172 నేను చెపాప్ను, “అది దరశ్నము దావ్రా, అటువంటి వాటి దావ్రా
రావలసియునన్ది, కానీ ఏదో ఒక రోజున అది భినన్ంగా వచుచ్ను.” ఆ విధంగా
మాటాల్డుచుంటిని. ఒకక్సారిగా, ఏదో అభిషేకించినది (దీనిని ఈ జనులకు
విడిచిపెటుట్ము), నేను అటువంటి ఒక అభిషేకమును ఎనన్ అనుభవించలేదు.
ఎందుకు? ఎందుకనగా హెటీట్ సరియైన విషయమును చెపిప్నది.
173 నేను ఇటల్నాన్ను, “ఆ ఉడతలు ఎకక్డ నుండి వచాచ్యి? అకక్డ ఒకక్టి

డా లేదు, అవి ఉండే పర్దేశము డా కాదు, సరిగాగ్ అకక్డ ఒక టెలిఫోన్
సత్ంభము వంటిదైయునన్ది. మరియు వరుసగా ఎనిమిది సారుల్ అది జరగుటను
నేను శాను.” మరియు నేను అనాన్ను, “అది ఎకక్డ నుండి వచిచ్నదో నాకు
తెలియదు.” నేను చెపాప్ను, “నాకు తెలిసిన ఒకే ఒకక్ విషయం ఏమిటనగా,
ఒకసారి దేవుడు అబాహాముకు ఒక సందేశానిన్ నిరాధ్రించుటకు పర్యతిన్ంచెను,
మరియు ఆయన ఒక పొటేట్లును ఉనికిలోకి పలికెను, ఎందుకనగా దానిని
నిరాధ్రించడానికి, ఆయనకు ఒక పొటేట్లు అవసరమైనది. బహుశా నాకు
పలకడానికి, నాకు ఒక ఉడత అవసరమైయుయ్ండవచుచ్ను. మరియు ఆయన
దానిని వరుసగా ఎనిమిది సారుల్, లేదా, వరుసగా ఏడు సారుల్, వరుసగా ఏడు
సారుల్ చేసెను.” మరియు నేను చెపాప్ను…
174 మరియు, హెటీట్, బహుశా ఆ సీ ఏమి చెపుప్చునన్దో ఎరుగకయే
ఉండవచుచ్ను. అది ధనవంతులను మరియు అహంకారులను ఎటుల్



వెళిళ్, పర్కటించుడి 35
దాటిపోయినదో డండి. ఏ విధంగా అది అనిన్టినీ దాటిపోయి, మరియు ఒక
బీద పలెల్ రు సీత్ వదద్కు వచేచ్నో డండి.
175 ఆ సీత్కి తిరిగి ఇవవ్డానికి, నా జేబులో ఇరవై డాలరల్ను నేను కలిగియునాన్ను,
అవి, ఈ తన సంఘ నిరామ్ణానికై ఆమె యాభై డాలరల్ను ఇసాత్నని పర్మాణము
చేసినది. మరియు నేను ఆమెను ఇబబ్ంది పెటుట్టకు దీనిని చెపప్డం లేదు కానీ;
నిజానికి, దానిని ఇచుచ్టకు, యాభై సెంటుల్ డా ఇచేచ్ సోత్మత ఆమెకు లేదు.
కానీ, ఆమె హృదయము వరత్మానములో ఉండుటను బటిట్, ఆమె ఇవవ్గోరినది.
సహోదరుడు నెవిల్, దానిని అంగీకరించాడని, నేను నముమ్చునాన్ను, ఆ
మిగిలిన దానిని తీసుకొనడు, ఇరువది డాలరుల్ మాతర్మే ఇచుచ్టకు ఆమెకు
అనిమతించెను. మరియు సరుకుల కొరకు మేడా నాకు ఇచిచ్నటువంటి, రెండు
పది-డాలరు నోటుల్ నా జేబులో ఉనాన్యి, మరియు నేను అనాన్ను, “నేను ఈ రోజు
వాటిని ఆమెకు తిరిగి ఇవవ్బోవుచునాన్ను.”
176 అపుప్డు నేను ఆలోచించాను, ఏదో నాతో మాటాల్డి, ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఆ
బీద విధవరాలు తనయొకక్ డు కాసులను వేయడం యేసు సెను,
మరియు ఆయన ఎనన్ ఆమెను వెనుకకు ఆపలేదు.” ఆయన ఆమెను అలా
వెళళ్నిచెచ్ను ఎందుకనగా మారగ్ములో ఏదో మరి గొపప్దైన విషయానిన్ ఆయన
కలిగియునాన్డు.
177 ఒక విధవరాలి రిచ్, ఆయన నాతో అదే విధంగా మాటాల్డుచునాన్డని నేను
ఎరిగియుండలేదు, ఆమెకు భరత్ లేడు. ఆమె భరత్ చంపబడినాడు. నేను ఇటుల్
చెపిప్నపుప్డు, అది ఆయనే అని డా నేను ఎరిగియుండలేదు, “అటల్యిన నేను
ఈ ఇరవై డాలరల్ను ఉంచెదను, ఆమె కొరకు నీవు మరి దేనినో కలిగియునాన్వు.”
178 నేను అనాన్ను, “నాకు తెలిసిన ఒకే ఒకక్ విషయం ఏమిటనగా,
యెహోవా ఇంక యెహోవా-ఈరే యైయునాన్డు. ఆయన ఒక అరప్ణను
సమ రచ్గలడు.”
179 మరియు హెటీట్, తాను ఏమి చెపుప్చునన్దో ఎరుగకయే, లేచి మరియు
ఇటల్నన్ది, “బెనాహ్మ్ సహోదరుడా, అది సతయ్ము కాక మరొకటి కాదు.”
ఓ, మై! చెపుప్టకు అది సరియైన విషయము. పలుకుటకు అది సరియైన
విషయమైయునన్ది.
180 అంతలో, దేవుని శకిత్ ఆ సథ్లమును తాకినది; అటువంటి అభిషేకమును
నేనెనన్ అనుభవించలేదు. అది జరిగినపుప్డు, నేను ఇటల్నాన్ను, “హెటీట్,
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు, నీవు కోరుకునన్ది అడుగుము! అది
ఏమిటనన్ది నేను లెకక్చేయను, సరిగాగ్ ఇపుప్డే నీ హృదయ వాంఛను నీకు
అనుగర్హించుటకు దేవుడు నాకు అధికారమును ఇచెచ్ను. నీవు ఒక మిలియను
డాలరల్ను అడిగినయెడల, వాటిని నీవు పొందగలవు. కుంటిదైన ఆ చినన్ ఆమామ్యి
లేచి నడవవలెనని అడిగినయెడల, ఆమె దానిని పొందుకొనును. మరి దేనినైనా
అడుగుము.”

ఆమె ఇటల్నన్ది, “బెన్ హామ్ సహోదరుడా, నేను ఏమి అడగాలి?”
181 నేను చెపాప్ను, “నీవు కోరే దేనినైనా అడుగుము. యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు.” ఓ, అది ఎటువంటి ఒక అను తి!
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182 ఆమె చు ట్ సినది. దాదాపు మరణ సిథ్తిలో నుండి తిరిగి
తీసుకురాబడినటిట్ వృదుధ్డై నెరసిన-వెం కలుగల తన తండి, అకక్డ

రుచ్నియునాన్డు. వృదుధ్రాలైన తన తలిల్, అనారోగయ్ంతో అకక్డ
రుచ్నియునన్ది. కుంటిదైన, తన చినన్ సహోదరి అకక్డ రుచ్నియునన్ది.

183 అయితే ఆమె సరైనదానిన్ మాతర్మే ఎంచుకునన్ది. సరిగాగ్ ఆ నిరల్కష్ పు
వయసులోనునన్ యవవ్నసుథ్లైన-ఇదద్రు అబాబ్యిలు ఆమెకు ఉనాన్రు. తన
పర్శసత్మైన భరత్ మహిమలోనికి వెళిళ్పోయాడు; ఆమె ఒక కైసత్వురాలు, వేచి

సుత్నన్ది. కానీ ఆ అబాబ్యిలు కైసత్వులు కారు. ఆమె చెపిప్ంది, “నా ఇదద్రు
అబాబ్యిల ఆతమ్లు.” దేవుడు ఆమె హృదయానిన్ దీవించును గాక.
184 నేను చెపాప్ను, “యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు, నీవు వారిని
పొందుకుంటావు.”
185 మరియు ఈ విశావ్సంలోకి బాపిత్సమ్ము పొంది, ఇదిగో వారు ఇకక్డ ఉనాన్రు.
వారు ఆ మరుసటి రాతి నాకు చెపుప్చుండిరి, ఆ చినన్ పిలల్వాడు డా, అకక్డ
కాళుళ్ కడుగుచుండెను, సహోదరుడు నెవిల్ తలపై తన చేతులను ఉంచి,
మరియు అతడు పాదములు కడుగుచుండగా అతని కొరకు పారిథ్ంచుచుండెను.
186 ఈ ఉదయం ఆ ఇదద్రు అబాబ్యిలు బహుశా ఈ టములో ఇకక్డే ఎకక్డో

రుచ్ని ఉనాన్రు. వారు ఉనాన్రా, హెటీట్, వారు నీతో ఇకక్డ ఉనాన్రా? [సహోదరీ
హెటీట్ ఇటుల్ చెపుత్నన్ది, “వారు అకక్డ వెనుక ఉనాన్రు.”—సంపా.] వెనుక, ఆ
వెనుక. అబాబ్యిలు, మీరు ఎకక్డ ఉనాన్రు? మీ చేతులు పైకెతత్ండి. ఆ ఇదద్రు
అబాబ్యిలు ఎకక్డ ఉనాన్రు? అదిగో వారు అకక్డ, ఆ వెనుక నిలబడియునాన్రు.
దేవుడు మిముమ్ను దీవించును గాక. మంచిది. మీరు అకక్డ ఉనాన్రు.
187 ఇపుప్డు, ఏమి జరిగినది? అదే కారయ్ము, అది ఏమైనా గానీ, ఆమెకు…
ఆమె ఏమి అడిగిన , ఆమె దానిని పొందుకొనవచుచ్ను. ఆమె దానిని
పొందుకొనవచుచ్ను.
188 ఇపుప్డు అది జరుగుటను డాలని నేను కోరుచునాన్ను. అది వరత్మానము
పటల్ పర్జల యొకక్ వైఖరిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆమె దానిని ఎటుల్ చెపిప్నదో

శారా? ఆమె సరిగాగ్ సరియైన విషయమును చెపిప్నది. మీరు ఏమి చెబుతారో,
అదే దానిని చేసుత్ంది. మీరు చెపుప్నదే!
189 ఆ సురోఫెనికయ సీత్ యేసు వదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఆమెను డండి. ఆమె
ఇటల్నన్ది, “పర్భువా, నా కుమారెత్ దెయయ్ంతో తీవర్ంగా బాధించబడుచునన్ది.
దావీదు కుమారుడా, వచిచ్ ఆమెను సవ్సథ్పరచుము.”
190 ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “పిలల్ల రొటెట్ముకక్లు తీసుకొని, కుకక్లైన మీకు
ఇవవ్టం నాకు యుకత్ము కాదు.”
191 య్! ఆయన మనలో కొందరితో అటుల్ చెపిప్నయెడల ఏమగును? మనము
ఇటల్ంటాము, “ననున్ కుకక్ అని అంటాడా? హహ్, ఎటెల్న , ఆయనతో ఏమీ
లేదు! ఆ పెదద్ సంఘము చెపిప్నది సరియే. ఆయన ఒక పరిశుదధ్-గుండాయి
తపప్ మరేమీ కాదు. ఆయన ఒక బయెలెజ్ బు తపప్ మరొకటి కాదు.” మనము
అటువంటి వైఖరిని కలిగియుంటాము. కానీ ఆమె కాదు.
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192 ఆమె ఇటుల్ చెపిప్ంది, “అది నిజమే, పర్భువా. నీవు సరిగాగ్నే చెపాప్వు.
కానీ కుకక్లు డా యజమాని బలల్ మీద నుండి పడే రొటెట్ ముకక్లను
తినగోరుచునాన్యి.”
193 అది ఆయనను తాకినది. ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఈ మాటను చెపిప్నందుకు,
దయయ్ము నీ కుమారెత్ను వదిలిపోయినది. ఈ మాటను చెపిప్నందుకు!”
194 సేన్హితులారా, అది మీ వైఖరియైయునన్ది. ఆయన దానిని చెపప్లేదా?
సేన్హితులారా, మీరు దానిని నమమ్వలసియునన్ది. మీరు, ననున్ నమమ్కండి,
నేను ఒక మానవుడను; కానీ నేను మీకు చెపుప్దానిని నమమ్ండి, వరత్మానానిన్
నమమ్ండి. మీరు వరత్మానికుడిని నమమ్నియెడల, ఆ వరత్మానమును నమమ్ండి.
ఒక టెలిగాంతో, ఒక మనిషి అకక్డ ఆ గదిలోనికి నడిచి వచిచ్నచో, అతడు
ఎవరైనా గానీ, ఆ మనిషి ఎలా కనిపించినా గానీ లేదా అతడు చినన్ లేక
పెదద్, ఎవరైనాగానీ, ఆ టెలిగామ్ లో ఏమి ఉనన్దో దానిని మీరు నమమ్ండి,
ఆ మనిషిని కాదు. మీకు పర్కటించడానికి దేవుడు ననున్ పంపెను. నేను ఒక
వరత్మానమును కలిగియునాన్ను. మృతులలో నుండి ఆయన లేచాడనియు, ఈ
ఉదయం ఆయన ఇకక్డ ఉనాన్డనియు మీకు పర్కటించడానికి దేవుడు ననున్
పంపెను. ఆయన ఇకక్డ ఉనాన్డనన్దానిని, చనలు మరియు అదుభ్తాల
దావ్రా ఆయన ని పించెను, మరియు మీరు వచుచ్చుండగా మీరు కేవలం
సరైన వైఖరిని కలిగియుంటే మీలో పర్తియొకక్ మీ అనారోగయ్ం నుండి సవ్సథ్త
పొందగలరు. మనము కేవలం నముమ్ము, అనే పాటను పాడుచుండగా, మీరు
దానిని చేసాత్రా.
195 ఇపుప్డు పారిధ్ంచబడబోవు వారంద , నేరుగా ఇచచ్ట పైకి వచిచ్ మరియు
ఇకక్డ చు ట్ వరుసగా నిలబడండి. ఇపుప్డు, మీరు మీ హృదయమంతటితో
విశవ్సిసేత్నే తపప్ ఇకక్డకు రావదుద్.
196 పర్శసత్మైన పర్భువా, ఇదే ఆ ఘడియ. పర్భువా, ఈ పర్జలను నీవు
సవ్సథ్పరిచెదవని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. మరియు, ఈ నెను శుదీధ్కరించుము.
తండీ, నీకే మహిమ తెచుచ్కొనుము. యేసుకీసుత్ నామములో వీటిని మేము
పంపుచునాన్ము. ఆమేన్.
197 ఇకక్డ ఈ పర్కక్ నిలబడియునన్ ఆ పర్జలు, వారికి ఇకక్డ కొంత సధ్లము
ఇసాత్రేమోనని, మనము అడగవచాచ్ అని నేను ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను, మీరు
ఇవవ్గలిగిన యెడల, తదావ్రా మనము పర్జలను నేరుగా ఇకక్డకు తీసుకొని
వచుచ్టకైయునన్ది. నేరుగా ఇకక్డ నుండి, ఆ మారగ్ము గుండా బయటకు
వెళెళ్దరు. అపుప్డు వారంద నేరుగా ఆ వరుసలో, ఈ మారగ్ం గుండా
రావచుచ్ను, ఆ మారగ్ము గుండా బయటకి వెళేళ్ందుకు ఒక వరుసను తాయారు
చేయుటకైయునన్ది.
198 నెవిల్ సహోదరుడా, ఏదో ఒకటి జరగవలసియునన్ది. [సహోదరుడు నెవిల్
ఇటల్నాన్డు, “ఆమేన్. అది సరిగాగ్ ఇపుప్డు జరుగుచునన్ది. దేవునికి సోత్తర్ం! యేసు
ఇకక్డ ఉనాన్డు. అవును. వారిలో పర్తీ ఒకక్రు దేవుని యొకక్ శకిత్ చేత సవ్సథ్త
పొందారు.”—సంపా.] ఆమేన్.
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199 (ఏమంటారు? నిజమే…సరే, లేదు, సరిగాగ్ అకక్డే. సహోదరుడు నెవిల్
మరియు నేను, అవును, ఆ చివరిలోనునన్ వారి కోసం పారిథ్ంచబోవుచునాన్ము.
కావున, వారిని ఈ మారగ్ములో తీసుకురాలేము, ఎందుకనగా మీరు చేసిన
యెడల, మీరటుల్ చేసిన యెడల, మీరు…ఒకక్ నిమిషం…?…)
200 ఇపుప్డు వేచియునన్ జనులతో ననున్ చెపప్నివవ్ండి: ఇది దేవునియొకక్
వాకయ్ము, ఎవరైతే నేను…దేవుని కృప మరియు సహాయము వలన, నేను
జీవించినది, మరియు మరణించునది దీని పకష్మునేయైయునన్ది. దేవుడే
నా గంభీరమైన నాయ్యాధిపతియై యుండగా, నేను మీకు సతయ్మును
చెపిప్యునాన్ను. నేను శాను, మరియు ఈ కారయ్ములనిన్ దాని వదద్కు
వచుచ్చునన్వి. అకక్డ ఆ చినన్ చేప లేపబడటం నుండి సైతం, మీరు ఎపుప్డైనా
ఆ కథను వినాన్రా? అది జరిగినపుప్డు అకక్డునన్ ఆ ఇదద్రు, ఆ వయ్కుత్లు సరిగాగ్
అకక్డ ఆ వెనుక రుచ్నియునాన్రు; అది జరుగుటకు ముందు రోజే చెపప్బడినది.
ఇపుప్డు, జరిగిన ఈ సంగతులను నేను మీకు ఎలా చెపప్గలను? డండి, నేను
ఈ రా లలో, ఏదో ఒక రాతి, సరి కము మీద బోధించాలనుకుంటునాన్ను.
మనిషి మీకు ఏదైనా చెపిప్, మరియు ఆ విధంగా నిరిమ్ంచు ఉండగలడు,
కానీ దానిని సమతులయ్ం చేయడానికి ఏ లేఖనము లేనియెడల, అది చివరకు

లిపోతుంది. ఈ వివేచన, మరియు నేను మీకు చెపిప్న ఈ దరశ్నాలు
మరియు విషయాలు, అవి సతయ్ం కానియెడల; మొదటి విషయం, దానికి
మదద్తిచుచ్టకు ఒక పరిశుదధ్ గర్ంథమునన్ది, మరియు నేను సతయ్మును చెపాప్నని
ని పించుటకు పరిశుదాధ్తుమ్డు ఉనాన్డు.
201 ఇపుప్డు, నా ముందుకు రాగలిగిన పర్తి విమరశ్కుణిణ్ దాటుకుం , దాదాపు
పదాన్లుగు సంవతస్రాలుగా నేను రంగం మీద ఉనాన్ను. విదాయ్వంతులు,
మేధావులు, పర్తీది, వారు ఒకక్సారి డా…
202 అపుప్డు వారు ఏమి అనాన్రో మీకు తెలుసా? మీరు దానిని ఇకక్డ
వినియునాన్రు. వారు ఇటల్ంటారు, “పేకష్కులలో ఉనన్ జనులు అంతటా వెళిళ్,
పర్జలతో మాటాల్డతారు.” మొదట అటుల్ చేయుటకు అకక్డికి వెళేళ్ది, నా సంఘపు
పర్జలని వారు అనాన్రు. పిదప వారికి అది అరథ్ం కాలేదు, వారు చాలా మంది
ఉనాన్రు.
203 వారు చెపిప్న తదుపరి విషయం, ఏమిటంటే, “అది ఇటుల్ండును ఆ
సహోదరులు” నాతో వెళేళ్వారు, “వారు అకక్డ వెనుక నిలబడి మరియు ఇటుల్
చెపాత్రు, ‘ఈమనిషికి తన చెవులలో, వినికిడి సమసయ్ ఉనన్ది.’”
204 పిదప వారు ఇటల్నాన్రు, “బిలీల్ పాల్, బిలీల్ పాల్ వచిచ్ మరియు—మరియు
అకక్డ పైకి వెళిళ్ పర్జలు చెపిప్నదానిని, ఆ కారుడ్ను చదువుతాడు. వారి చెవులలో
ఏదైనా సమసయ్ ఉనన్యెడల, అతడు ఇటుల్ చెపాత్డు, ‘వారి చెవులు’ లేదా ‘వారి
కడుపు.’”
205 అకక్డ బయట పారథ్నా కారుడ్లు లేని వారిలో అసలు ఎలా సాధయ్మగును?
పరి రణ్ముగా అటేల్ జరుగునటిట్ సంగతులను ముందుగానే అది అసలు ఎలా
చెపప్గలదు? అది ఆ విధంగా ఎలా ఉండగలదు? అది అటుల్ండలేదు. వారి యొకక్
సరియైన మతి సిథ్మితమును కలిగియునన్, ఎవరికైనా అది తెలియును.
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206 ఫిలిపుప్ వెళిళ్ నతనయేలును తీసుకొని వచిచ్నపుప్డు, వారు యేసు గురించి
అదే విషయమును అనాన్రు. “అతడు యేసు యొకక్ సేన్హితుడు.” అతడు
ఇటల్నాన్డు, “ఖచిచ్తంగా, అతడు దాని గురించి యేసుకు అంతా చెపాప్డు. అతడు
ఆయన వెంట వెళుళ్చునాన్డు.”
207 మరియు పిదప ఆ శిషుయ్లు అనాన్రు, లేదా ఆ పెదద్ సంఘము యొకక్ శిషుయ్లు
ఇటల్నాన్రు, “ఈ మనుషుయ్డు బయెలెజ్ బు. అతడు బయెలెజ్ బు. అతడొక సోదె
చెపుప్వాడు.”
208 యేసు ఇటుల్ చెపాప్డు, “దానికై నేను మిమమ్లిన్ కష్మించెదను. అయితే ఏదో
ఒక రోజు అదే కారయ్మును చేయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ వచుచ్చునాన్డు, దానికి
వయ్తిరేకముగా ఒకక్ మాట డా ఎనన్టికీ కష్మించబడదు.” ఇపుప్డు ఒకవేళ…
209 నిజాయితీగా ఎలా ఉండాలని నాకు తెలుసో, అంత నిజాయితీగా నేను మీతో
ఉనాన్ను. ఓ, చినన్ వేదాంతము మరియు ఆ విషయాలలో మీరు కలిగియునన్
కొనిన్ నమమ్కాలను నేను వయ్తిరేకించి ఉండవచుచ్ను. కానీ, నేను అలా చేయడానికి
కారణం ఏమిటనగా, పౌలు ఇటుల్ చెపెప్ను, “పరలోకము నుండి ఒక త వచిచ్
మరియు ఆ బైబిలు గర్ంథము చెపుప్నది కాకుండా,” మరియు అతడు బోధించినది
కాకుండా మరి దేనినైన బోధించినయెడల, “అతడు శాపగర్సుత్డవును గాక.”
210 కావున, బైబిలు గర్ంథము ఏమి చెపిప్నదో దానిని మాతర్మే నేను
వెంబడించవలసియునన్ది. “ఆయన నినాన్, నేడు మరియు నిరంతరము ఒకక్టే
రీతిగా ఉనాన్డు,” అని బైబిలు చెపిప్నయెడల, నేను దానిని నముమ్తాను. బైబిలు
ఏమి చెపిప్నదో, కేవలం దానిని మాతర్మే నేను నముమ్తాను. సరిగాగ్ అలాగే దానిని
నేను చెపాత్ను. నాకు ఏ విదయ్ లేదు, ఎలాంటి శికష్ణ లేదు. నేను పరిశుదాధ్తమ్
మరియు బైబిలు చెపుప్నది మాతర్మే వినాన్ను. మరియు ఇపప్టివరకు, ఈ
ఈసట్రు ఉదయం వరకు, ముపెప్ ఒకక్ సంవతస్రాలుగా, ఆయన ననున్ ఎపుప్
నిరాశపరచలేదు.
211 మరియు రాబోవుచునన్ ఆ పరిచరయ్ను రిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ నాకు చెపెప్నని
నేను మీకు చెపాప్ను, గత రెండు లేదా డు సంవతస్రాలుగా, నేను పర్తిచోటా
సంఘములతో చెపుప్చునాన్ను. మరియు సరవ్శకిత్మంతుడైన దేవుడు నా
నాయ్యాధిపతియై యుండగా, సేలంకు ఇటువైపు సరిగాగ్ ఇకక్డే, అసలు ఉడుతలే
లేని ఆ చోట, ఆ ఉడుతలు ఉనికిలోకి వచాచ్యి. సరిగాగ్ అకక్డ చారీల్తో పాటు,
మరియు ఇకక్డ కెంటకీలో అనేకులు, వెనుక అకక్డ నిలబడియునాన్ము; నేరుగా
అవి లేని సథ్లములలోనికి ఆ ఉడుతలు వచాచ్యి, అవి ఎకక్డ ఉండబోవుననన్ది
చెపప్బడెను. టోనీ మరియు వారు, బాయ్ంక్స్, అకక్డ రుచ్నియునాన్రు. మరియు
అది ఖచిచ్తంగా అకక్డే, జరిగినది. వెంటనే తిరిగి వచాచ్ము, మరియు తమ
మీద అది పలుకబడిన మొటట్మొదటి మనిషి, సరిగాగ్ అకక్డ రుచ్నియునన్
ఆ సీత్యైయునన్ది, మరియు అది జరిగినది. ఒక రోజు ఉదయం అకక్డ పైన,
నేను ఆ గొంతు సమసయ్తో అనారోగయ్ముగా ఉనన్పుప్డు, యేసు నాముందు
నిలబడియుండుటను నేను శాను, మరియు ఆ పరిచరయ్ ఇదివరకే నాకు
ధృవీకరించబడినదని ఆయన నాతో చెపెప్ను.
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212 ఇపుప్డు ఏమి జరుగనైయునన్దో, నాకు తెలియదు. కానీ, ఒక విషయం,
నేను దీనిపై అడుగు పెటేట్ందుకు, ఆ మరొకదానిని పర్కక్న పెటాట్లి. చేయుటకు
నాకు తెలిసిన ఏకైక మారగ్ం అదే. ఇపుప్డు అది తెలియబడును గాక, యోబు
చెపిప్నటుల్గా, ఈ ఉదయం, ఇది ఒక బండ మీద, ఇనుపపోగరతో చెకక్బడును
గాక. ఏమి చేయాలో నాకు తెలియదు. నాకు తెలిసిన ఒకే ఒకక్ విషయమేదనగా,
అడుగు ముందుకు వేయడమే. ఆయన నాకు చెపెప్ను. మరియు దేవుడే నా
నాయ్యాధిపతి, ఆయన నాకు చెపెప్ను. నేను మీకు సతయ్మును చెపాప్ను.
మరియు దేవుడు ధృవీకరించి మీకు చెపిప్నయెడల, మరియు ఇకక్డునన్ ఎవరైనా
ఒకక్సారైనా ఏదైనా తపుప్ జరిగినదని, ఎనన్డైనా వారి వేలెతిత్ పించలేనియెడల,
అపుప్డు ఇది డా, సరియైనదే. ఇది డా, సరైనదే.
213 ఇపుప్డు నేను ఇకక్డికి వెళిళ్ మరియు ఆ వరుస చివరిలో నిలబడినపుప్డు,
పర్జలను అభిషేకించడానికి, పెదద్యైన, నెవిల్ సహోదరుణిణ్ నేను
అకక్డ కలిగియునాన్ను, అతడు దైవభకిత్గల వయ్కిత్, ఇకక్డ మన సంఘ
కాపరియైయునాన్డు, నేను పర్జలపై చేతులు ఉంచబోవుచునాన్ను, ఎందుకనగా,
ఈసట్రు తరావ్త, యేసు యొకక్ ఆజఞ్ ఏమిటనగా, “వెళిళ్ రోగులుపై చేతులు
ఉంచండి, వారు సవ్సథ్త నొందుదురు.”
214 ఆ వరుసగుండా, ఆయన నాకు ఏమి చెపప్బోవుచునాన్డో నాకు
తెలియదు. నేను ఆ అతీతమైన అభిషేకానిన్ అను తి చెందుటకు
పర్యతిన్ంచబోవుచునాన్ను. ఏమి జరుగునో నాకు తెలియదు. నేను ఎరుగను.
అది ఏమైనా గానీ, కేవలం ఆయన చెపిప్నటేల్ నేను చేసాత్ను.
215 ఇపుప్డు రండి, ఒక నిండు హృదయంతో రండి. ఆయన మిమమ్లిన్ గదిద్ంచినా
ఫరావ్లేదు, ఆయన మీతో ఏమీ చెపప్నియెడల, అది ఏమైపప్టికినీ, మీరు
ఆయనకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ త్ వెళిళ్పోవుడి, మీరు డండి. ఎందుకనగా, పని

రత్యినది, మిమమ్లిన్ చేరుకోవడానికి దానికి ఏదో ఒక మారగ్ం ఉనన్ది.
216 ఇపుప్డు, సహోదరుడా, అటిట్ కాలు ఉండగా, నీవు దానిని నమామ్లని నేను
కోరుచునాన్ను. ఆయన, టెలిఫోన్ గుండా, ఆ కడుపు సమసయ్ను నీ నుండి
తీసివేయగలిగిన యెడల, ఈ ఉదయం ఖచిచ్తంగా ఆయన ఆ కాలు సమసయ్ను

డా నీ నుండి తీసివేయగలడు, డండి. ఇపుప్డు నీ రణ్ హృదయంతో నీవు
నముమ్ము.
217 మరియు గుండె జబుబ్ను కలిగియునన్ ఆ చినన్ బిడడ్తో ఉనన్టువంటి
ఆ సీత్, నీవు ఇక ఎంత మాతర్ము సందేహించవదుద్. నమిమ్కయుంచుము!
నమిమ్కయుంచుము!
218 ఇపుప్డు సంఘములో ఉనన్ పర్తి ఒకక్ పారథ్నలో ఉండాలని నేను
కోరుచునాన్ను. మరియు పారథ్న చేయడానికి నేను కిందకు వెళుళ్చునాన్ను.
నేను ఈ పారథ్నా వరుసను తీసుకువచిచ్, నా చేతులును ఉంచి మరియు ఒక
ఆశీరావ్దానిన్ పలుకు , అడుగుచుండగా, మీరంద ఇపుప్డు కేవలం
పారథ్నలో ఉండండి.
219 మరియు, గురుత్ంచుకోండి, మీలో ఎవరైనా ఏదైనా ఒపుప్కొనని పాపమును
కలిగియునన్యెడల, ఆ ఒపుప్కొనని పాపము ఉండగా దేవుడు మిమమ్లిన్ ఎనన్
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సవ్సథ్పరచడని మీకు తెలియబడును గాక. మీరు ఇకక్డికి రాకముందే దానిని
సరిచేసుకొనండి, ఎందుకనగా అది మీకు మరింత హీనసిథ్తిని కలిగించవచుచ్ను.

సారా?
220 ఇపుప్డు అది వివేచనలో కాదు. వివేచనలో, నేను ఆ విషయాలను
కనుగొంటాను. కానీ, ఇది వివేచన కాదు, నేను ఒక తన పరిచరయ్ కొరకు
వెదకుచునాన్ను. మీ అందరికీ బాగా అరథ్మైనదా? అయితే సరే. ఇపుప్డు నమమ్ండి.

ఇపుప్డు మన తలలు వంచియుండగా మనము పారిధ్ంచెదము.
221 తండివైన దేవా, ఈ వేదికపై ఇంక , నా వేలిముదర్లు ఉనాన్యి, ఎటల్నగా
దాదాపు ముపెప్ సంవతస్రాలు లేదా అంతకంటే ఎకుక్వ కాలం నుండి, నేను
ఇకక్డ నిలబడి గంటల తరబడి, పర్పంచమంతటికీ బోధిసుత్నాన్ను. మరియు నేను
పర్కటించిన సువారత్ను నీవు ధృవీకరించావు, ఎందుకనగా ఆ వరత్మానము నీ
యొదద్ నుండియే వచిచ్నది. నేను ఎనన్ ఏ పాఠశాలలకు వెళళ్లేదు, నినున్
తపప్ మరి ఎవరినీ సంపర్దించలేదు, నీ వాకాయ్నిన్ చదువు మరియు ఆతమ్ ఏమి
చేయమని చెబుతుందో చుటకు వేచియునాన్ను.
222 మరియు ఇపుప్డు, పర్భువా, మారుక్ 11:23 యొకక్ ఈ పరిచరయ్ గురించి
నీవు ఎరిగియునాన్వు, మరియు ఘడియ సమీపించియునన్దని ఎరిగియుండి, ఆ
ఉడుతల గురించి, మరియు సహోదరి హెటీట్ మరియు తన అబాబ్యిల గురించి
నేను సతయ్మునే చెపాప్నని ఎరిగియునాన్వు. ఇపుప్డు, తండీ, మరి ఆ ఉదయం,
అకక్డ మంచము మీద నా వదద్కు ఆ దరశ్నం వచిచ్నదని ఎరిగియునాన్వు.
నేను ఆ పరిశుదధ్ గర్ంథమును, పిదప ఆ సిలువను, మరియు పిదప నినున్

శాను. మరియు నేను దానిని అంగీకరించవలసి యునన్దని నా మనసుకు
బయలుపరచబడినది, ఎందుకనగా అది ధృవీకరించబడినది.
223 ఇపుప్డు, పర్భువా, నీవు పర్జల కొరకు మరింత శకిత్వంతమైన, మరింత
శకిత్వంతమైన, ఒక తన వరమునకు ననున్ లేపెదవని పారిధ్ంచు , ఈ
ఈసట్రు ఉదయాన నేను ఇకక్డ నిలబడుట కొరకు, నేను నా సంఘములో
ముందుకు వెళుళ్చునాన్ను. నా రకష్ణ కొరకు కాదు; ఎందుకనగా పర్భువా,
ఇదివరకే, నీవు ననున్ రకిష్ంచావు. నా కొరకు కాదు; నినున్ తెలుసుకొనుటకు, గొపప్
విషయములనిన్టినీ నేను తృణీకరించాను. ఒక రోజు ఆ గొపప్ దేవాలయం వదద్,
“నేను నీ యొకక్ భాగమును,” అని నీవు నాతో చెపిప్యునాన్వు. అటేల్ ఇపుప్డు,
పర్భువా, ననున్ నీ భాగముగా ఉండనిముమ్, తదావ్రా నీ ఆతమ్ నాలోనికి వచుచ్నటుల్,
నేను నీ దయ పొందగలను. మరియు బాధనొందుచునన్, ఈ పర్శసత్మైన పర్జలపై
నేను నా చేతులు ఉంచినపుప్డు, పర్భువా, నీ ఆతమ్, ఆ మిగిలిన పనిని చేయును
గాక. పర్భువా, చేయుటకు నాకు తెలిసినదంతా అదియే.
224 నాకు ఇవవ్బడిన ఆజఞ్ నాకు జాఞ్పకమునన్ది, నేను “రోగుల కొరకు
పారిధ్ంచుటకు జనిమ్ంచాను, వారు విశవ్సించులాగున చేయుము, మరియు
నీవు పారిధ్ంచేటపుప్డు యధారధ్ముగానుండుము.” పర్భువా, నేను కేవలం…
ఇంకెంత యధారధ్ంగా ఉండాలో నాకు తెలియదు. నేను—నేను…పర్భువా,
వారు బాధపడుచునాన్రు. మరియు సవ్యంగా, నేను—నేను డా
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బాధపడాడ్ను. పియమైన దేవా, దయచేసి, వారు, పర్తి ఒకక్ సవ్సథ్త పొందునటుల్
అనుగర్హించండి.
225 మోషే ఎరర్ సముదర్ము వైపు అడుగు వేసినటుల్, పర్భువా, నేను ఇపుప్డు,
విశావ్సంతో ముందుకు వెళుళ్చునాన్ను. నేను ఈ పవితర్ వేదిక నుండి, ఈ పారథ్న
వరుస వదద్కు, యేసుకీసుత్ నామములో అడుగు వేయుచునాన్ను. ఏ దేవుడైతే
నాకు ఆ ఉడుతలను ఇచాచ్డో, ఏ దేవుడైతే సహోదరి హెటీట్కి ఆ మాటలను
అనుగర్హించాడో, ఏ దేవుడైతే నేను వాటిని పలుకునటుల్ చేశాడో, ఆయనే నాతో
వచుచ్ను గాక. నేను యేసుకీసుత్ నామములో వెళుళ్చునాన్ను. [సహోదరుడు
బెన్ హామ్ రోగుల కొరకు పారిథ్ంచుటకు మైకును విడిచి వెళెళ్ను, ఆయన యొకక్
అనేక మాటలు సప్షట్ముగా లేవు—సంపా.]
226 సాతానా, నేను ఖండిసుత్నాన్ను…నీవు, యేసుకీసుత్ నామములో, ఈ బిడడ్ను
విడిచి పెటుట్ము. దానిని విడిచి, ఈ బిడడ్ నుండి బయటకు రముమ్; పొముమ్,
మరియు ఆ బిడడ్ బాగవును.
227 యేసుకీసుత్ నామములో నేను నా సహోదరునిపై నా చేతులు
ఉంచుచునాన్ను, మరియు అతని శరీరము యొకక్ బాధను ఖండిసుత్నాన్ను.
ఆమేన్.

యేసుకీసుత్ నామములో, ఆమెకు తన వినన్పమును అనుగర్హించుము.
228 పర్భువా, యేసుకీసుత్ నామములో, సహోదరి తుకు ఆమె యొకక్ సవ్సథ్తను
దయచేయుము. ఆమేన్.
229 నేను ఆ బిడడ్ కొరకు పారిథ్సాత్ను. అయితే నేను—నేను ఆ వేదికనుండి
దిగి వచాచ్ను…నీవు ఎకక్డ నివసిసాత్వు? [ఆ సహోదరి ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది
“ ల్మింగట్న్.”—సంపా.] ఇండియానా, ల్మింగట్నాన్? ఈ బిడడ్ గురించి నాకు
ఒక ఉతత్రమును రాయుము. ఇపుప్డు ఇకక్డ ఆ కడుపులో అంతా వాచిపోయి
ఉనన్ది. అది నిజమేనని, నీవు నముమ్చునాన్వా, సీత్? [“అది నిజమేనని నేను
నముమ్చునాన్ను.”]
230 అలాగైతే, తండీ, నేను ఈ…ఈ బిడడ్పై నా చేతులను ఉంచి, మరియు
ఈ దయయ్మును ఖండించుచునాన్ను. ఈ బిడడ్ను విడిచిపెటిట్ పొముమ్. మరియు
బహుశా ఆ…?…ఇపుప్డు అది యదాసిథ్తికి వచుచ్ను గాక మరియు ఆ బిడడ్
సవ్సధ్తనొందును గాక.

మీరు ఒక రెండు రోజులోల్, నాకు ఒక ఉతత్రమును రాయండి.
231 మెలల్-కనున్ గల ఆ చినన్ పాప అకక్డ పడుకొనియుండుటను శారా?
మీరు ఇకపై సందేహించనియెడల, మీరుఆ బిడడ్ను తిరిగి తీసుకువచిచ్, మరియు
అది సాధారణంగాను మరియు బాగైయుయ్ండుటను పిసాత్రు.
232 నేను ఈ సహోదరిపై చేతులు ఉంచుచునాన్ను. మరియు ఈమె ఆ
సురోఫెనికయ సీత్లాంటి వైఖరిని కలిగియుండును గాక. మరియు ఈమె
యేసుకీసుత్ నామములో సవ్సథ్త పొందును గాక…?…

యేసుకీసుత్ నామములో, ఆ గుండె బాగవును గాక.
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233 నేను ఈ మాటలు పలుకుచునాన్ను. అది బాగవవ్వలసియునన్ది. అది ఇంకేమి
అవవ్జాలదు. యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నీవు నమిమ్నయెడల, నేను చేయగలను.”
ఇపుప్డు, ఒకసారి పొటేట్లును కలుగజేసినటేల్, సరిగాగ్ అలాగే, ఒక ఉడుత
పర్తయ్కష్మగునటుల్ ఆయన చేయగలిగినయెడల, ఆయన ఈ గుండెను బాగయియ్
మరియు యదావిధిగా ఉండేటటుల్ చేయగలడు. అది జరగవలసియునన్ది.

యేసుకీసుత్ నామములో, ఆ గుండె బాగవును గాక. దీనిని అనుగర్హించండి.
234 ఇపుప్డు, అది సామానయ్ంగా లేదా? అది సామానయ్ముగా ఉనన్ది. దేవుడు
చాలా సామానయ్ముగా ఉనాన్డు, మనము దానిని దాటిపోతాము. ఇపుప్డు
ఇకమీదట మీరు దాని గురించి కనీసం ఆలోచన చేయలేనంత సామానయ్ముగా
మీరు ఉండండి. అది సరిపోతుంది.
235 పర్భువా, యేసుకీసుత్ నామంలో, మా సహోదరి బాగవును గాక. ఆమేన్.
సహోదరి…?…
236 పర్భువా, పర్జల యెదుట నేను చెపప్గలిగినంతగా, ఇపుప్డు నేను ఈ
మాటలను యదారధ్ంగా చెపాప్ను. నేను వారికిటుల్ చెపాప్ను, “మీరు ఈ
పరవ్తముతో ‘కదిలిపో,’ అని చెపిప్, సందేహించనిచో, అపుప్డు మీరు చెపిప్నది
మీరు పొందుకుంటారు.” యేసుకీసుత్ నామములో, ఈ బలహీనత, మరియు
మీరు కలిగియునన్ సమసయ్లనిన్ తీసివేయబడును గాక. ఇపుప్డు
సందేహించవదుద్. ఇపుప్డు నేరుగా ఆయనకు సమీపముగా వెళళ్ండి.
237 పర్భువా, ఈ భయంకరమైన తలనొపిప్తో ఉనన్ ఈ చినన్వానిపై నేను నా
చేతులను ఉంచుచునాన్ను. యేసుకీసుత్ నామములో, ఇతడు సవ్సథ్పరచబడును
గాక. ఆమేన్.
238 పర్భువా, యేసుకీసుత్ నామములో, ఆ పరవ్తం అతని నుండి తొలగిపోవును
గాక, అది బాగవును గాక. మా సహోదరుడు ఇపుప్డు బాగవును గాక…?…
ఆమేన్.
239 చెవిటివారు మరియు గవారు; చెవిటి గవారు. పర్భువా, యేసుకీసుత్
నామములో! నేను అనుదినము, సంవతస్రం వెంబడి సంవతస్రం నిలబడి
బోధించాను, అకక్డ ఏదో ఒకటి జరుగకుండా, విశావ్సము ఊరకే నినున్
తాకుటను, నేను నా జీవితంలో ఎనన్ డలేదు! ఇపుప్డు, ఇతడు చెవిటివాడు,
మరియు అతని కడుపులో రంధాలు పడియునన్వి. యేసుకీసుత్ నామములో,
ఇతను సవ్సథ్పరచబడును గాక. ఆమేన్.

ఇపుప్డు, సందేహించవదుద్.
240 పర్భువా, అతని శరీర బాధలు నీకు తెలియును. అతనిపై చేతులను
ఉంచియుండగా, ఒక యదారధ్ హృదయంతో అడుగుచునాన్ను, యేసుకీసుత్
నామములో, అతణిణ్ సవ్సథ్పరచబడనిముమ్. ఆమేన్.
241 మరణము ఒక తలుపు వదద్ ఉండును, విశావ్సం మరొకదాని వదద్నుండును.
దేవా, ఆ రాయిని పారదోలి, విశావ్సానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోనిముమ్. యేసుకీసుత్
నామములో, కాయ్నస్ర్ ఆమెను విడిచిపెటుట్ను గాక.
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242 పర్భువా, అతడు సవ్సథ్త పొందునుగాక. నేను అతని మీద చేతులను
ఉంచుచునాన్ను. ఈ వరత్మానము ఇంక ఆ గోడల గుండా మోగుచునన్ది.
యేసుకీసుత్ నామములో, అతడు సవ్సథ్పరచబడును గాక.
243 తండివైన దేవా, నా సహోదరునిపై నేను చేతులు ఉంచుచునాన్ను. పర్భువా,
నీ ఆతమ్ మరియు శకిత్, తన వినన్పమును అతడికి ఇచుచ్నటుల్, అనిమతించుము.
యేసుకీసుత్ నామములో, అది జరుగును గాక. ఆమేన్.

అది రత్యినది. ఇపుప్డు దానిని సందేహించవదుద్.
244 పర్భువా, అతడు ఈ పరిసిథ్తిలో ఉండి డా, నీ సనిన్ధికి రావాలనన్ది
మా సహోదరుని కోరికయైయునన్ది. ఇపుప్డు, యేసుకీసుత్ నామములో, అతడు
అడుగుచునన్ది అతడు పొందుకొనును గాక. ఆమేన్.
245 ఎంత గొపప్ విషయం! దేవుని మహిమారధ్మై పరిశుదాధ్తమ్ ఈ బిడడ్పైకి వచుచ్ను
గాక, తదావ్రా వారు అతణిణ్ తీసుకువచుచ్నటుల్…?…దేవుని రాజయ్ము నిమితత్మై,
అతడు దానిని పొందుకొనును గాక. ఆమేన్.
246 తండీ, యేసుకీసుత్ నామములో, అది ఆ విధంగా జరుగును గాక, అదేమనగా
యేసు నామములో మా సహోదరి సవ్సథ్త పొంది, మరియు తన వినన్పము
అనుగర్హించబడును గాక. ఆమేన్.
247 అది జరుగును గాక. నీవు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకుంటావు. నీవు దానిని
పొందకుండా చేయుటకు ఏ మారగ్ లేదు…?…నీవు పొందవలసియునన్ది!
దేవుడు అటుల్ చెపెప్ను గనుక, నీవు దానిని పొందుకొనవలసియునన్ది. నీవు దాని
పకష్మున నిలబడుము.

కేవలం అకక్డ ఆ చినన్ పెంకును చీలుచ్కొని రండి. కేవలం ఇటల్నండి…?…
248 పరలోకపు తండీ, యేసుకీసుత్ నామములో, మా సహోదరి యొకక్
వినన్పమును అనుగర్హించండి. ఆమేన్.
249 తండీ, యేసుకీసుత్ నామములో, మా సహోదరి యొకక్ వినన్పమును
అనుగర్హించండి. ఆమె సవ్సథ్పరచపడును గాక. ఆమేన్.
250 వరుసగా ఏడు సారుల్, ఆయన ఒక ఉడుతను ఉనికిలోకి వచేచ్లా చేయగలడు.
ఆయన ఆ సీత్కి ఆమె ఏది అడిగినా ఇచుచ్ను; ఆయన దానిని మీకును
ఇచుచ్ను…?…
251 పర్భువా, యేసుకీసుత్ నామములో, మా సహోదరి యొకక్ వినన్పమును
అనుగర్హించుము. ఇది నీ వాకయ్మైయునన్ది. నీకు వందనములు. మరియు తండీ,
యేసుకీసుత్ దావ్, రా అది ఆమెకు అనుగర్హించబడును గాక. ఆమేన్.
252 మీ పియమైన వారా? తండీ, యేసుకీసుత్ నామములో, వీటిని
అనుగర్హించుము…?…
253 పర్భువా, ఈ చినన్ దా సీత్…నీవు అబాహాము దేవుడవు. యేసుకీసుత్
నామములో, ఆమె వినన్పమును, అనుగర్హించుము. ఆలాగు జరుగును గాక!
254 పరలోకపు దేవా, యేసుకీసుత్ నామములో, ఆమె యొకక్ వినన్పమును
అనుగర్హించుము. ఆమేన్.
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255 ఈ చినన్ అమామ్యి. నీవు ఆ వేదికపైకి వచిచ్న వెంటనే, దేవుడు నీ జీవితం

రిచ్ అంతా నాకు చెపుప్చుండెను. ఆయన నీనుండి ఆ ఒతిత్డిని తీసివేయును.
256 పర్భువా, ఈ అమామ్యిలోనునన్ ఒతిత్డిని నేను ఖండిసుత్నాన్ను. అది ఈ
ఘడియలోనే ఆమెను విడిచిపెటుట్ను గాక మరియు ఆమె ఇకక్డ నుండి ఎంతో
సంతోషంగా వెళుళ్ను గాక. యేసుకీసుత్ నామములో, అది జరుగును గాక.
257 మేము జరుపుకునే పునరుతాథ్నమందు, నీ కుమారుడైన, యేసును,
లేపినటువంటి పరలోకపు దేవా, ఆమె ఈ రోజు దానిని మరింత గొపప్గా
జరుపుకొనును గాక…?…యేసు నామములో. ఆమేన్.
258 దేవుని కుమారుడైన, యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరిపై నేను నా
చేతులను ఉంచుచునాన్ను, యేసు నామములో ఆమె ఇపుప్డు సవ్సథ్త పొందాలని
అడుగుచునాన్ను.
259 దేవుని కుమారుడైన, పర్భువైన యేసుకీసుత్ నామములో, మా
సహోదరి సవ్సథ్పరచబడును గాక. ఆమేన్. అది ఆమెలో ఉండలేదు. అది
విడిచిపెటట్వలసియునన్ది. వెళుళ్ము, ఇది విడిచిపెటట్వలసిందే.
260 పర్భువా, యేసుకీసుత్ నామములో, మా సహోదరి సవ్సథ్పరచబడును గాక.
ఆమేన్. యేసుకీసుత్ నామములో, ఈ నా సహోదరిని, నేను సవ్సథ్పరచుచునాన్ను.
ఆమేన్.

యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరిని నేను సవ్సథ్పరచుచునాన్ను. ఆమేన్.
యేసుకీసుత్ నామములో, నేను నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుచునాన్ను.
యేసుకీసుత్ నామములో, ఈ నా సహోదరిని, నేను సవ్సథ్పరచుచునాన్ను.
యేసుకీసుత్ నామములో, నేను ఆమెకు తన వినన్పమును ఇచుచ్చునాన్ను.

ఆమేన్.
261 పర్భువా, యేసుకీసుత్ నామములో, నేను ఈ చినన్ తలిల్కి తన యొకక్
వినన్పమును ఇచుచ్చునాన్ను.

పర్భువా, యేసుకీసుత్ నామములో, నేను ఆమెకు తన యొకక్ వినన్పమును
ఇచుచ్చునాన్ను.

పర్భువా, యేసుకీసుత్ నామములో, నేను ఆమెకు తన వినన్పమును
ఇచుచ్చునాన్ను.
262 సాతానా, నేను నినున్ వెళళ్గొటుట్చునాన్ను. యేసుకీసుత్ నామములో, ఈ సీత్ని
విడిచిపొముమ్.
263 నీవు చాలా కాలంగా బంధించబడియునాన్వు. ఇపుప్డు నీవు విడుదల
పొందావు. నీవు బాగవవ్బోవుచునాన్వు. అయితే, ఇపుప్డు అంతా బాగానే
ఉండును. ఇపుప్డు దానిని నముమ్ము.
264 దేవా, యేసుకీసుత్ నామములో, నేను వికలాంగురాలైన, ఈ సహోదరికి, తన
సవ్సథ్తను ఇచుచ్చునాన్ను. ఆమేన్.
265 యేసుకీసుత్ నామములో, నేను ఈ సహోదరికి తన సవ్సథ్తను ఇచుచ్చునాన్ను.
ఆమేన్.
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266 సహోదరి, యేసుకీసుత్ నామములో, నేను నీ సవ్సథ్తను నీకు ఇచుచ్చునాన్ను.
ఆమేన్. ఆలాగు జరుగును గాక!
267 నేను ఒక పొరపాటు చేయడం లేదని దేవునిపై నమిమ్కయుంచుచునాన్ను.
విశావ్సం దావ్రా, దీనిని అనుగర్హించుము. ఆలాగు జరుగును గాక!
268 దేవుడు గుండె జబుబ్ను డా సవ్సథ్పరచుటకు నీకు శకిత్ని ఇచుచ్నని
నీవు నముమ్చునాన్వా? నేను ఇపుప్డే చెపిప్న ఆ కథను నీవు నముమ్చునాన్వా?
నీ హృదయమంతటితో నముమ్చునాన్వా? అలాగైతే నేను నీ సవ్సథ్తను నీకు
ఇచుచ్చునాన్ను. యేసుకీసుత్ నామములో, నీ సవ్సథ్తను నేను నీకు ఇచుచ్చునాన్ను.
269 ఇపుప్డే ఆ వెనుకకు వెళిళ్న ఈ సీత్ పేరు ఏమిటి? నీవు ఇకక్డే ఎకక్డైనా
నివసిసుత్ంటావా? [ఆ సహోదరి “అవును,” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] నీవు
సవ్సథ్త పొందావని నీవు గురుత్ంచుకొనుము! నేను ఇకక్డ నిలబడియుండుట
ఎంత నిజమో అది సరిగాగ్ అంతే వాసత్వమైయునన్ది.
270 తండీ, యేసుకీసుత్ నామములో, దీనిని అనగా, ఆమె సవ్సథ్తను
అనుగర్హించమని, నేను పారిధ్ంచుచునాన్ను. ఆమేన్.
271 తండీ, యేసుకీసుత్ నామములో, ఆమె తన సవ్సథ్తను పొందుకొనును
గాక. ఆమేన్!
272 నేను—నేను—నేను పలుకుచునాన్ను…నేను—నేను—నేను…
దేవుని కృప చేత, ఒక దైవీక వరము దావ్రా, నేను నీకు నీ సవ్సథ్తను ఇచుచ్చునాన్ను!
ఆ దయయ్మును డా, వెళళ్గొటుట్చునాన్ను.
273 సహోదరీ రోజ్ నీవు నముమ్చునాన్వా? ఓ పర్భువా, మాయ్కాశములకు
సృషిట్కరాత్, ఈ సహోదరీ రోజ్ ఆసిట్న్ కు ఈ సవ్సథ్తను ఇవవ్ండి, పర్భువా, యేసుకీసుత్
నామములో. ఆమేన్. అంతే, సహోదరీ రోజ్, ఇపుప్డు నముమ్చు వెళుళ్ము.
274 పర్భువా, యేసుకీసుత్ నామములో, మా సహోదరికి ఆమె సవ్సథ్తను ఇవవ్ండి.
ఆమేన్…?…
275 నీవు దానిని నముమ్చునాన్వా? దానిలో పర్తి ఒకక్ దానిని నీవు నముమ్చునాన్వు.
అలాగైతే నేను నీకు, యేసు నామములో, నీ వినన్పమును ఇచుచ్చునాన్ను. దేవుడు
ఆమెను బాగు చేసాత్డు.
276 అది ఆలాగు జరుగును గాక, పర్భువా, ఆమె సహోదరుడు, శారీరకంగా
మరియు ఆతీమ్యముగా సవ్సథ్తనొందును గాక, యేసు కీసుత్ నామములో. ఆమేన్!

ఇపుప్డిదే ఆ ఘడియ కావచుచ్…?…
277 పర్భువా, ఆమె వైదుయ్లకైనా లేదా వైదయ్ శాసత్ంలోని ఏ చికితస్కైనా, రిత్గా
నిరీకష్ణలేని దానివలె ఉండగా, నేను ఆమెపై ఇపుప్డు నా చేతులు ఉంచుచునాన్ను.
కానీ పునరుతాథ్నుడైన కీసుత్ను కలుసుకొనుటలో అటుల్ లేదు. యేసు నామములో,
ఆమె సవ్సథ్తనొందును గాక. ఆమేన్.

…?…
278 పర్భువా, ఆమె వినన్పమును సమీపముగా ఆలకించు , ఆమె చెపుప్
పర్తీ మాటను గమనించు , మా సహోదరికి దయచేయండి. అది రాజయ్ము
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నిమితత్మైయునన్ది. యేసు నామములో, నీవు దానిని ఆమెకు అనుగర్హించెదవని
నేను పారిధ్ంచుచునాన్ను. ఆమేన్.

[ఒక సహోదరి బెన్ హామ్ సహోదరునితో మాటాల్డుచునన్ది—సంపా.]
…?…
279 పర్భువా, నీ సేవకునిగా, ఆ తలిల్ తన బిడడ్ కొరకు ఏడుచ్టను వినుచుండగా,
దీనిని చేసిన ఆ అపవాదిని నేను ఖండించుచునాన్ను.
280 మరియు విశావ్సము రిచ్ ఆ సీత్ యొకక్ ఒపుప్కోలుపై, నేను ఈ దయయ్మును
తరిమివేయుచునాన్ను. నీవు ఈ బిడడ్కు వైకలయ్ం కలుగజేయలేవు. యేసు
నామములో సవ్సథ్త పొందుము. ఆమేన్.

సహోదరీ, ఆమె ఇపుప్డే సవ్సథ్త పొందుచునన్ది. అసలు రవవ్ంతైనా, దానిని
సందేహించవదుద్. సహోదరుడా, దేవుడు నినున్ దీవించును గాక. అది మీ బిడడ్నా?
అతడు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకొనును గాక!
281 మీరు ఆ బిడడ్ను ఎకక్డికైనా తీసుకెళిళ్ మరియు కేవలం కొదిద్ నిమిషములు
దానిని వినండి. ఆ బిడడ్కు ఏదో జరిగినదని నేను నముమ్చునాన్ను. మీరు దానిని
పొందుకుంటారు. మీరు దానిని నముమ్చునాన్రా?
282 యేసుకీసుత్ నామములో మన సహోదరుడు తన సవ్సథ్తను పొందుకొనును
గాక.
283 పర్భువా, సరవ్శకిత్మంతుడైన దేవుని యొకక్ శకిత్ అతని శరీరం యొకక్
బాధను గదిద్ంచి, మరియు అతణిణ్ పరిశుదాధ్తమ్తో నింపును గాక. ఇదే ఆ
ఘడియ మరియు సమయము. యేసుకీసుత్ నామములో, నేను దానిని అతనికి
ఇచుచ్చునాన్ను. ఆమేన్.
284 షుగరు వాయ్ధి పోయినది. నీవు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందావు. నీవు
ఎంతకాలంగా బాధించబడియునాన్వు…?…నీ జీవితమంతా. కీసుత్ నినున్
బాగుచేసి మరియు ఈ బాధ నుండి విడిపిసాత్డని; నినున్ మా లుగా చేసాత్డని
నీవు నముమ్చునాన్వా?
285 నీ బిడడ్నా? నీ—నీ పాదం. నీవు ఒంటరిగా వచాచ్వా? నేను
కలిగియునన్యెడల, ఒకవేళ—నేను నాలోనే ఆ బలమును కలిగియునన్యెడల,

డండి! అయితే దాని కొరకు విశావ్సమును కలిగియుండుటకు దేవుడు నాకు
సహాయం చేసాత్డని నేను నముమ్చునాన్ను. నా శకిత్ మేరకు నేను పర్తిదానిని
చేసాత్ను. నీవు ననున్ నముమ్చునాన్వా? ఆ ఉడుతలను రిచ్న ఆ కథను నీవు
నముమ్చునాన్వా? నీవు నముమ్చునాన్వా? ఈ ఉదయము, దేవుడు నీ శరీరమును
సవ్సధ్పరచగలడనియు, మరియు నీవు మొదటిసారి నడవవలసిన రీతిగానే, నీవు
మరలా నడవడం సాధయ్మని నీవు నముమ్చునాన్వా? సరిగాగ్ అకక్డ నీ పుటుట్కలో
ఏదో జరిగినది, అకక్డ ఏదో కొదిద్గా దేనికో అంతరాయము కలిగించినది
మరియు నీవు సరిగాగ్ ఎదగలేదు. ఒక అవయవముపై మరొక అవయవము
ఎదుగుచునన్టేల్, అది దానిని కిందకు పటిట్ ఉంచినది. మంచిది, ఆ అవయవము
నుండి ఆ అవయవము రాగలిగితే, అపుప్డు అది నిఠారుగా చేయబడి మరియు
సరిగాగ్ అవుతుంది. శారా? అది నిజమేనా? అదొక శాపమైయునన్ది. అదొక
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శాపము. ఆ శాపం నినున్ విడిచిపెటట్గలిగితే, అపుప్డు నీవు బాగవుతావు.
శావా?

286 పర్భువా, ఇది నా బిడడ్ అయినయెడల ఏమిటి, ఇది నా సహోదరుడు
అయినయెడల ఏమిటి, అని నేను ఆలోచిసుత్నాన్ను? విశావ్సము దావ్రా,
యేసుకీసుత్ నామములో, నేను ఆ శాపానిన్ తొలగిసుత్నాన్ను. ఆమేన్.
287 పర్భువా, నేను అతనిపై నా చేతులు ఉంచి, యేసుకీసుత్ నామములో అతని
సవ్సథ్త కొరకు వేడుకొనుచునాన్ను. ఆమేన్.
288 తండివైన దేవా, యేసుకీసుత్ నామములో, బాధపడుచునన్ ఈ సీత్పై తన సవ్సథ్త
కొరకు నేను చేతులు ఉంచుచునాన్ను. ఆమేన్.

సహోదరి నాష్, కొనిన్ సంవతస్రాల కితం, దేవుడు నినున్ కాయ్నస్ర్ నుండి
రకిష్ంచాడు.
289 పర్భువా, సహోదరి నాష్ కు ఆమె వినన్పమును దయచేయుము. నీ
సేవకునిగా, నేను దానిని అడుగుచునాన్ను. అది జరుగును. సహోదరి నాష్,
అదే జవాబైయునన్ది.

యేసుకీసుత్ నామములో, మా సహోదరికి ఆమె వినన్పమును
దయచేయుము. ఆమేన్.
290 [సహోదరుడు బెన్ హామ్ గారితో ఒక సహోదరుడు మరియు ఒక సహోదరి
మాటాల్డుచునాన్రు—సంపా.] సహోదరుడా, నీకు ధనయ్వాదాలు, మరియు
అకక్డునన్ నీ జనుల వదద్కు తిరిగి వెళుళ్ము. దేవుడు దానిని అనుగర్హించును
గాక. ఎంతో అదుభ్తమైన ఒక సమయము, నేను అకక్డ ఉనన్పుప్డు నీ పర్జలు
చు ట్ రాయ్లీ చేశారు. మేము అకక్డ ఉనన్పుప్డు నీవు బొంబాయిలో ఉనాన్వా?
సరే, అటల్యిన నేను…నీవు వినన్ ఈ విషయాలను నీవు నముమ్చునాన్వా?
291 పర్భువా, సముదర్ము ఆవలిన ఉనన్ తన పర్జల వదద్కు అతడు తిరిగి
వెళుళ్చుండగా, అతడు దేవుని యొకక్ శకిత్తో నింపబడి, తాను అడుగుచునన్ పర్తి
వినన్పములో సవ్సధ్త పొందుకొని అతడు వెళుళ్ను గాక. అతడు వెళిళ్, మరియు
యేసుకీసుత్ నామములో దానిని పొందుకొనును గాక. ఆమేన్.
292 దేవుని కుమారుడైన, యేసుకీసుత్ నామములో, మా సహోదరి తన మనవిని
పొందుకొనును గాక.
293 పర్భువా, మా సహోదరి యొకక్ వినన్పమును అనుగర్హించుము. యేసుకీసుత్
యొకక్ పునరుతాథ్నం దావ్రా, ఆమె సమసయ్ ఇపుప్డే ఆగిపోవును గాక. ఆమేన్.
సహోదరి, ఆలాగు జరగవలసియునన్ది, జరగవలసియునన్ది అంతే!
294 [ఒక సహోదరి బెన్ హామ్ సహోదరునితో మాటాల్డుచునన్ది—సంపా.] ఇది
సువారత్లో పునరావృతం అవావ్లని నీవు కోరుచునాన్వా? [“అవును.”]
295 పర్భువైన దేవా, ఏ సావ్రథ్ రితమైన ఉదేద్శాలతో కాక, ఈ యవనసీత్ ఇకక్డ
నిలబడియునన్ది. ఆమె తన సహోదరుని కొరకు పారిధ్ంచుచునన్ది, అతని రకత్ంలో
వాయ్ధికారక కిములు ఉనాన్యి. నేను ఆమెకు తన వినన్పమును ఇచుచ్చునాన్ను.
ఒక తవలన నాకు ఇవవ్బడిన ఆజఞ్ దావ్రా; మరియు కొనిన్ వారాల కితం,



వెళిళ్, పర్కటించుడి 49
నా గదిలో, యేసుకీసుత్ను రిచ్న దరశ్నము దావ్రా; నేను ఈ అమామ్యికి తన
మనవిని ఇచుచ్చునాన్ను. ఆమేన్.
296 అది జరగవలసియునన్ది. నీవు ఇకక్డికి సమీపంలో నివసిసాత్వా? [ఆ
సహోదరి ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది, “మెంఫిస్, టేనసీస్.”—సంపా.] మెంఫిస్,
టేనసీస్. నాకు ఒక ఉతత్రమును వాయుము. నీవు—నీవు—నీవు నీ మనవిని
పొందుకుంటావు.
297 సహోదరుడా గిమీస్ . [సహోదరుడు బెన్ హామ్ గారితో ఆ సోదరుడు
మాటాల్డుచునాన్డు—సంపా.] సహోదరుడా గిమీస్ , దేవుడు నినున్ దీవించును
గాక.
298 పర్భువా, ఈ సహోదరుడు ఎంత రం వచాచ్డనన్ది, మరియు అతడు
ఏ గుంట నుండి తర్వవ్బడాడ్డనన్ది మేము జాఞ్పకము చేసుకోగలము. అతడు
నీ ఆతమ్ను మరింత ఎకుక్వగా కోరుకొనునాన్డు, పర్భువా. దీనిని నేను
యేసుకీసుత్ నామములో అతనికి ఇచుచ్చునాన్ను. అతడు నినున్ వెంబడించడానికి
పర్యతిన్ంచినటిట్, తన వెనుకటి కారయ్ములను చుట దావ్రా, పిదప, యేసుకీసుత్
దావ్రా నాకు ఇవవ్బడి, ఒక త మరియు ఒక దరశ్నము దావ్రా ధృవీకరించబడిన
ఒక—ఒక ఆజఞ్ యొకక్ శకిత్ దావ్రా, నేను సహోదరుడు గిమీస్ కి అతని కోరికను
ఇచుచ్చునాన్ను. అతడిని విశావ్సంతో రిత్గా నింపుము, మరియు అతడు ఒక
సమీపమైన నడకను కలిగియుంటాడు.
299 “దేవుని రాజయ్ము నిమితత్ం, వెళిళ్ బాగవుము,” అని నేను నీతో చెపిప్నయెడల
ఏమిటి? ఆ ఉడుతల రిచ్ మరియు వాటిని రిచ్ నేను చెపిప్నది, అది సతయ్మని
మీరు నముమ్చునాన్రా? అపుప్డు, నేను ఈ “పరవ్తము” తో ఏమి చెపాత్నో దానిని
ఆయన, ఆయన నాకు అనుగర్హిసాత్డు…?…ఇక మీకు మరొకటి ఉండదు.
మీకు మరొకటి ఉండదు. ఇక మీదట వాయ్ధి ఉండనే ఉండదు, మీరు ఇదద్
బాగవుదురు.
300 ఆమె అడుగుచునన్ ఈ మనవిని, నేను ఆమెకు, యేసుకీసుత్ నామములో
ఇచుచ్చునాన్ను. ఆమేన్.
301 తండివైన దేవా, యేసుకీసుత్ నామములో, మా ఈ సహోదరికి, తన మనవిని
అనుగర్హించండి. ఆమేన్.

సరే, సహోదరీ, వెళిళ్, దానిని నముమ్ము.
302 తండీ, ఈ సీత్ వెళుళ్చుండగా, నీవు ఆమెకు తన వినన్పమును అనుగర్హిసాత్వని,
యేసుకీసుత్ నామములో నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. ఆమేన్.
303 యేసుకీసుత్ నామములో, నేను ఈ సీత్కి తన వినన్పమును ఇచుచ్చునాన్ను.
ఆమేన్. దానిని సందేహించకుము.
304 [బెన్ హామ్ సహోదరునితో ఒక సహోదరి మాటాల్డుచునన్ది—సంపా.]
నీవు దానిని పొందుకొనబోవుచునాన్వని నీవు నముమ్చునాన్వా? [“అవును.”]
అలాగైతే నేను నీ వినన్పమును నీకు ఇచుచ్చునాన్ను, యేసుకీసుత్యొకక్ ఒక ఆజఞ్
వలన నాకు అనుగర్హించబడిన శకిత్ దావ్రా, మరియు సాకష్ ము…?…వెళుళ్ము,
మరియు—మరియు దేవుడు నీతో ఉంటాడు.
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305 సహోదరుడా ఫెడ్, నీ హృదయంలో ఏమునన్ది? [బెనాహ్మ్ సహోదరునితో
సహోదరుడు సాత్ మన్ మాటాల్డుచునాన్డు—సంపా.] సోదరుడా ఫెడీడ్
సాత్ మాన్, నీ శరీరంలోని ఆ విషానిన్ నేను ఖండించుచునాన్ను. యేసుకీసుత్
నామములో అది నినున్ విడిచిపెటుట్ను గాక. ఆమేన్.
306 సహోదరుడా కాలిన్స్. [సహోదరుడు కాలిల్న్స్ బెన్ హామ్ సహోదరునితో
మాటాల్డుచునాన్డు—సంపా.]
307 పర్భువా, ఈ పర్శసత్ సహోదరుడు పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము కొరకు
వెదకుచునాన్డు. పర్భువా, నాలో ఉనన్దానంతటితో, నా సహోదరుడు కాలిన్స్ పై
నేను ఈ ఆశీరావ్దానిన్ పర్కటిసుత్నాన్ను. దీనిని అనుగర్హించుము. పరిశుదాధ్తమ్
అతనిపైకి వచుచ్నుగాక, అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడును గాక! ఆమేన్.
308 సహోదరుడా కాలిన్స్, నీవు దానిని సీవ్కరించవలసియునన్ది, అది
రావలసియునన్ది అంతే. దేవుడు కేవలం మనలను పరీకిష్సాత్డు.
309 పర్భువా, అతని మనవిని అనుగర్హించుము. అతడు, మరియు అతని
కుటుంబము, వారి హృదయమంతటితో నినున్ సేవించుదురు గాక.
310 దేవా, మా సహోదరికి తన వినన్పమును అనుగర్హించుము. తాను
అడిగినదంత , మన పర్భువైన యేసుకీసుత్ దావ్రా, ఆమె పొందుకొనును
గాక. ఆమేన్.
311 పర్భువా, అతని సంఘానికి అతడు సహాయం చేయడానికి ఈ సహోదరునికి
శకిత్ని ఇవువ్ము. ఇది అనుగర్హించబడును గాక. యేసుకీసుత్ దావ్రా, నేను అతనికి
ఈ శకిత్ని ఇచుచ్చునాన్ను. ఆమేన్.
312 [బెన్ హామ్ సహోదరునితో ఒక సహోదరి మాటాల్డుచునన్ది—సంపా.]
సహోదరీ, నీవు కలిగియునన్ నరాల ఉదికత్త, అది చాలా భయంకరమైనది. నేను
నీకు చెపేప్ది నిజమని నీవు నముమ్చునాన్వా? [“అవును, నేను నముమ్చునాన్ను.”]
నేను—నేను నీతో నిజమే చెపాప్నని, నీవు దానిని ఇపుప్డు నముమ్చునాన్వా?
[“అవును.”] అలాగైతే నేను యేసుకీసుత్ నామము దావ్రా, నీ సవ్సథ్తను నీకు
ఇచుచ్చునాన్ను. నేను ఈ వేదిక మీద నిలబడినంత ఖచిచ్తంగా, నీ నరాల ఉదికత్త
నినున్ విడిచిపెటిట్నది.
313 [ఒక సహోదరుడు బెన్ హామ్ సహోదరునితో మాటాల్డుచునాన్డు—సంపా.]
…?…అది నీ చు ట్, నిలబడియునన్ది.
314 పర్భువైన దేవా, ఇకక్డునన్ నా పర్శసత్మైన చినన్ సహోదరుడికి, అతని ఆతమ్
యొకక్ అంతరంగము కరడు కరడుని పిలచుచునన్టుల్ పిలచుచునన్ది. అతనికి
పరిశుదాధ్తమ్ కావలెను. పర్భువా, అతడు అనిన్ విధానములలో, నీ టమును
గౌరవించాడు. పరిశుదాధ్తమ్యొకక్ శకిత్ దావ్రా, అది నా సహోదరునిపైకి
వచుచ్నుగాక, అతడు దేవుని యొకక్ శకిత్ మరియు కృప, మరియు పరిశుదాధ్తమ్తో
నింపబడును గాక. అతణిణ్ నేను అపప్గిసుత్ండగా, అతణిణ్ సీవ్కరించుము… 
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