
ఆఖరి కష్ణములు

 నెవిల్ సోదరుడా, నీకు వందనములు. పర్భువు మిముమ్ను దీవించునుగాక.
అది ఎలల్పుప్డు ఒక విధముగా హడావుడిగా యుంటుంది. నేను ఇపుప్డే

లోనికి వచాచ్ను. వారి పెంతెకొసుత్ యాభై సంవతస్రముల బిలీ టముల
కొరకు, అకక్డకు రమమ్ని సోదరుడు ర్ నాతో ఫోనులో మాటాల్డుచునాన్డు.
నేను మరొక సథ్లములో బిజినెస్ మెన్ వారి టములకు తారీఖులను ఇచుచ్టకు
పర్యతన్ము చేయుచునాన్ను. నేను ఫోనును పైకి లేపి, “‘కేవలము నముమ్ము,’
అను మాటను వినండి? అనాన్ను, అదేమిటో మీకు తెలుసా.” మరియు బిలీల్తో
మాటాల్డుమని, నేను అతనికి ఫోను ఇచిచ్, తలుపు దగగ్రకు పరుగెతుత్కొని వచాచ్ను.
కాబటిట్, ఆ వెనుకకు బయటకు వారు ఎలా వసాత్రో నాకు తెలియదు. కాని…

సియానా వెళుల్టకు నేను నిజముగా ఇషట్పడతాను, ఆ పర్జలు దకిష్ణాదిన
యునన్ పాతకాలపు మంచి పర్జలు. అయితే అదే తారీఖులలో నేను ఫోల్రిడాలోని
బిజినెస్ మెన్ యొకక్ రీజినల్ కన్ వెనష్న్ లో తపప్క ఉండాలి, మరియు ఒకక్
కష్ణములో, ఆ రీతిగా రెండిటిని కలిపి ముడివేయటం, అది ఒక రకముగా
కషట్ముగా యుంటుంది.
2 ఈ ఉదయమున సజీవులుగా మరియు, “ఆమేన్,” అని చెపేప్ వారి
మధయ్లో మనము ఇకక్డ యుండుటను బటిట్ మనమందరము సంతోషముగా
ఉనాన్ము. అది నిజము. ఇపుప్డు, ఇకక్డ అంతా కికిక్రిసి పోయినందుకు నేను
విచారిసుత్నాన్ను. కొందరు ఇకక్డకు వచిచ్ మరలా కారులను వెనుకకు నడిపి
వెళిల్పోయారని అతడనాన్డు. అయితే మనము…చేయగలిగినంత శేషట్మైన
దానిని ఈ సమయములో చేదాద్ము. మీకు తెలుసా. మీకు అరథ్మైనదని నేను
నిశచ్యతను కలిగియునాన్ను. [సహోదరుడు బెన్ హాం గారు దగుగ్చునాన్రు.—
సంపా.] ననున్ మనిన్ంచండి.

దీని నుండి, మరియు దాని నుండి మీరు బాగా వినగలుగుచునాన్రా?
ఇకక్డ? మంచిది, సరిగాగ్ దానిని ఇకక్డకు తీసుకొని రండి, ఆ పర్కారము నేను
ఎంతో దగగ్రగా యుంటాను. [“ఇది పనిచేయుచునన్ది. అది—అది రికారిడ్ంగ్
మైకు,” అని నెవిల్ సహోదరుడు చెపుప్చునాన్డు—సంపా.] ఇది, రికారుడ్
చేయుచునన్దా. మంచిది. మంచిదండి.
3 బాగునన్ది, గతరాతి, మీరు ఆనందించారా? మనము నిశచ్యముగా దానిని
పొందాము, పర్భువు మనలను దీవించాడు. అకక్డ వరత్మానమును రిచ్ ఎనోన్
విషయములు చెపప్బడవచుచ్ను, కాని మీరు దానిని చదవవచుచ్ను, మీకు తెలుసా,
వరుసల మధయ్ చదివి, మనము జీవించుచునన్ ఘడియను మీరు గర్హిసాత్రు.
మనము తినన్గా అంతయ్కాలములో యునాన్ము. నేను దానిని నముమ్తాను.
బహుశా, పర్తి ఒకక్రు అలాగే తలంచియునాన్రు. నేను ఊహిసాత్ను, యేసు తిరిగి
వసాత్నని, వాగాద్నము చేసినందువలల్, కాని, నీకు తెలుసా, ఈ దినములలో ఒక
దినమున, ఎలాగైనా, ఆయన రాబోవుచునాన్డు. కాబటిట్ సంఘము ఎతత్బడుట
తపప్, మరి ఏమీ సంభవించుట మిగిలి యుండలేదని నేను సాత్ను.



2 పలుకబడిన మాట

4 ఇపుప్డు, మనము వరత్మానమును సమీపించక ముందు, ఈ ఉదయమున
నేను,చివరికష్ణములుఅను అంశమును తీసుకొంటాను. మరియు ఈ రాతికి, ఈ
రాతి టమును ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, అది ఆయన సనిన్ధి లో జీవించుట.

డండి? తవ్రగా, వేగిరముగా యుండుటకు మనము పర్యతన్ము చేదాద్ము,
ఆ పర్కారము మీరు సోమవారము ఉదయము పనిచేయుట కొరకు మీరు
వెళిల్పోవచుచ్. మీ అందరిని బటిట్ నేను ఎంతో కృతజుఞ్డను. మీరు లేకుండా
నేను ఏమి చేయగలనో, నాకు అరథ్ము కాదు. మీరు లేకుండా నేను మారగ్ము
గుండా వెళల్లేను.
5 ఆ సహోదరి విలియమ్స్ కు నేను పర్తేయ్కమైన కృతజఞ్తలు
తెలుపగోరుచునాన్ను, కనీసము ఆ సీత్ ఎవరో తెలియదని నేను ఊహిసాత్ను.
ఈ ఉదయమున నేను లేవగానే, నా సోదరుడు చారీల్ కాక్స్ అకక్డ యునాన్డు,
మరియు మెటల్ మీద ఎంతో ఆహారము, నిలువ చేయబడిన ఆహార పదారథ్ములు,
నిండుగా ఉంచబడియునన్వి. ఆ చినన్ దీనమైన సీత్, ఎలా టమాటాలు, ఆ
ఆహార పదారథ్ములను నిలవ్ చేయుటకు, ఈ వేసవిలో ఎంతగా చెమట
కారిచ్యుంటుందో. ఇపుప్డు, అది నాకు ఎంతో ఎకుక్వైయునన్ది. సహోదరి
విలియమ్స్ అని నేననుకొంటాను, పారిథ్ంచబడుటకు వారు నీ బైబిల్ ను
అకక్డ విడిచిపెటాట్రు, దానికొరకు దేవునికి పారిథ్ంచమని చెపాప్రు…ఈ
ఉదయమున నేను వరత్మానము కొరకు చదవుచుండగా, నేను ఉదయమున
పారిథ్ంచాను, అదేమనగా దేవుడు ఆ బైబిలులోని విషయాలను నీ హృదయములో
ఉంచునుగాక. మరియు దేవుడు నినున్ దీవించాలని నేను పారిథ్ంచాను. సహోదరీ,
నేను దానికొరకు వెల చెలిల్ంచాలని ఆశిసాత్ను, వాటిని బయటకు తెచుచ్టకు
నిశచ్యముగా నీవు ఎంతో చెమట కారిచ్యుంటావు. నీకు ఎంతో కృతజఞ్తలు! అది
చెపుప్టకు ఎంతో చినన్ది, కాని దానికి ఒక లేఖనమును ననున్ ఇవవ్నిముమ్, అకక్డ
మనకు తెలుసు, నేను దానిని గతరాతి చెపాప్ను, అది తపిప్పోదు. యేసు అనాన్డు,
“మికిక్లి అలుప్లైన వారికి మీరు దీనిని చేసినందున,” అది ఎలా ఉంటుందో,

డండి, “మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకరికి మీరు చేసినందున,
మీరు దానిని నాకు చేశారు.” అది తినన్గా ఆయన హసత్ములలోనికి ఇచిచ్నటుల్గా,
అది నీకు తిరిగి వచుచ్నుగాక. దాని కొరకు దేవుడు నినున్ దీవించును గాక.
6 మీ అందరికి కృతజఞ్తలు. మీరు ఇకక్డ యునన్పుప్డు, మీరు చెలిల్ంచే
దశమభాగములను కనుగొనాన్ను, అది మాపైయునన్ మీ నమమ్కము, అవనిన్యు
దేవుని రాజయ్ము కొరకు వెళతాయి. మేము వాటికొరకు బాధుయ్లమై యునాన్ము,

డండి, తపప్క దానికి లెకక్ చెపప్వలసియునన్ది. పర్భువు కోరిన మారగ్ములో,
పర్తి కదలికను మేము చేయగలిగినంత పరి రణ్ముగా చేయాలనుకొంటాము,
కాబటిట్ మేము చేసే పర్తి దానిని గమనించగోరుచునాన్ము, కారణమేమనగా, మన
మారగ్ములోనికి వచిచ్న సమసత్మును బటిట్, ఆయనకు లెకక్ అపప్గించుటకు, ఏ
సమయములో ఆయన మనలను పిలువబోవుచునాన్డో మనకు తెలియదు.
7 ఆ కారణమును బటిట్యే, గతరాతి నేను చెపిప్నటుల్, పౌలు ఒకే ఒక కోటును
కలిగియునాన్డు. డండి? ఆయన ఎకుక్వ కలిగి యుండగలిగేవాడు,
కాని అతడు కలిగియుండలేదు. అతనికునన్ ఒకే కోటును, ఆయన
ఒకేసారి వాడగలిగేవాడు, కాబటిట్ అతడు ఆ ఒకక్దానినే ఉంచుకొనాన్డు.
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లోకసంబంధమైన సంపదల కొరకు అతడు చింతించాడని నేను అనుకొనను.
పేరు పర్తిషఠ్ల కొరకు అతడు చింతించాడని నేను అనుకొనను, నా భావము మీకు
అరథ్మైనదా, ఈ రోజున మత ఉదయ్మములలో పర్తి ఒకక్ చేయుచునన్టుల్గా
అతడు చేయలేదు. అనేకమంది పర్జలు…
8 ఇది టేపు చేయబడుచునన్దని నాకు తెలుసు. నేను ఈ విషయములను
ఇకక్డ చెపుతునన్పుప్డు, నేను ఈ సంఘముతో మాతర్మే మాటాల్డుటలేదు,
కాని పర్పంచమంతా మాటాల్డుచునాన్ను. ఏలయనగా ఈ టేపులు ఎనోన్, ఎనోన్
దేశములకు వెళతాయి, ఆ వెనుక ఆఫికాలోని తెగలువారు సహితము వాటిని
తీసుకొంటారు, అకక్డ వారు రొచ్నియుండగా, అకక్డి సేవకుడు ఆ పర్జలకు
వాటిని అనువాదము చేసాత్డు, ఆ వెనుక వారికి వారి కుడి చెయియ్ ఏదో, ఎడమ
చెయియ్ ఏదో వారికి తెలియదు. డండి? ఆ వెనుక ఆసేట్లియాలోనికి వెళిల్నటెల్తే,
వారు తినగలిగేది ఒకటి మాతర్మే…వాళుళ్ పంచదారను పొందే మారగ్ము
ఏమనగా, వారు ఒక చీమల పుటట్ను తర్వివ్, కొనిన్ చీమలను తీసి, వాటి వీపును
ఆ రీతిగా కొరుకుతారు. ఆ విధముగా వారు పంచదార కొరకు జీవిసాత్రు. వారికి
బటట్లు లేవు, వారికి ఏమియు వుండవు. వారు ఒక కంగారు జంతువును తీసుకొని,
దానిని నిపుప్లలో వేసి, దాని ఆంతర్ములను సమసత్మును తొలగించి, కొంచెము
దానిని మాడిచ్, తరువాత దానిని తింటారు. అది భయంకరమైన సంగతి. మరియు
గురుత్ంచుకోండి, ఈ టేపులు అకక్డ వినిపించబడతాయి. ఇకక్డ మీరు వినుచునన్
వరత్మానమును వందలమంది మిషనరీలు ఆ టేపులను తీసుకొని, అకక్డ పర్జలకు
అనువాదము చేసి వాటిని వినిపిసాత్రు. కాబటిట్, మీరు డండి, తీరుప్ దినమున
నేను అకక్డకు వెళిల్నపుడు, నా భుజములపై ఎంత భారము మోపబడియునన్దో
మీరు డండి? నేను ఎవరినైనా తపుప్దారి పటిట్సేత్ ఏమవుతుంది? డండి?
అకక్డే నీవునాన్వు. ఆ ఆతమ్లను రిచ్ కొంచెము ఆలోచించండి, నేను తపుప్
విషయములోనికి వారిని నడిపించినటెల్తే ఏమవుతుందో.
9 అందుచేత, ఇకక్డ సంసథ్లలో నాకు సోదరులు ఉనాన్రు. వారిలో
అనేకమంది, వారిలో దరిదాపుగా చాలామంది, చకక్ని మనుషులు, దానిని బటిట్
నాకు సంతోషము. కాని వారిలో కొందరు, సాధారణముగా నాయకులు, వారు
తినన్గా లోనికి ముడివేయబడి, ఓ, దానిని ఒక రాజకీయపు వయ్వహారముగా
చేసాత్రు. వారు దానిలో రాజకీయములను ఆడతారు. దానిలో, వారు దేవుని యొకక్
వాకయ్ము నుండి పర్కక్కు వెళిల్పోతారు.
10 నేను తపప్క వాకయ్ముపై నిలిచియుండాలి. నేను—నేను తపప్క అకక్డ
నిలబడియుండాలి. అది సరిగాగ్ దానియొదద్కు వసుత్ంది. మరియు నేను—
నేను—నేను దానితో కదలవలసియునన్ది, అంతవరకే. కాబటిట్, మీకు తెలుసా,
మనము ఒక చినన్ పాటను పాడేవారము, “కాలమను పర్వాహము గుండా మనము
తేలియాడుచునాన్ము, మనము ఎకుక్వ కాలము ఇకక్డ నిలిచియుండము.”
మీరు దానిని వినియునాన్రు. “చీకటి యొకక్ తుఫాను మేఘములు, ఒక
పర్కాశవంతమైన దినముగా మారుతాయి.” అది నిజము. “మనమందరము
ధైరయ్ముగా ఉందాము, కారణము మనము వెనుక ఒంటరిగా విడువబడము.”
అది నిజము. “తవ్రలోనే ఆ జీవపు నౌక రతన్ముల గృహమునకు పోగుచేయుటకు
వచుచ్చునన్ది.” ఆ సమయములోనే, ఆ కోటును ధరించుటకు ఎదురు సాత్ను,
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అది ఎనన్ మాసిపోదు, అది, నితయ్మైనది. అందుకే అకక్డికి మనము
వెళుల్వరకు, ఈ సంబంధమైన వాటిని నేను లకష్ పెటట్కుండా, నేను తపప్క
దేవునికి నమమ్కముగా యుండాలి. అవే శాశవ్తముగా ఉండబోవుచునన్వి.
11 కాబటిట్ నేను, ఈ ముపప్యి రెండు సంవతస్రముల సేవలో, నేను
వాకయ్మునకు నమమ్కముగా ఉండుటకు పర్యతన్ము చేశాను. నేను ఎనన్డైనా
వేదిక మీద యునన్పుప్డు, బైబిలులో నుండి చదువుట తపప్, బైబిలు ఏమి
చెపిప్యునన్దో, దానిని ముందుకు వెళల్నిచుచ్ట తపప్, ఎనన్ వేరొక విషయము
నాకు తెలియదు. కాబటిట్, నేను దానిని వెనుక తీసుకొనవలసిన పని లేదు లేక
దానిని తిరిగి దిదద్వలసిన పనిలేదు, కారణమేమనగా బైబిలు సరిగాగ్ దానిని చెపిప్న
పర్కారమే, నేను బైబిలులో నుండి చదివియునాన్ను. నేను కనుగొనన్దేమనగా,
దేవుడు ఏదైనా మాటాల్డినటెల్తే, అది నెరవేరచ్బడుటకుగాను, మనము తపప్క ఆ
వాకయ్ముతో వెళల్వలసియునన్ది. దానిని మనము సియునాన్ము, గతరాతి,
ఈ మధయ్నే, ఒక దరశ్నమును రిచ్ నేను చెపిప్నటుల్గా, డండి…నేను అకక్డ
యుండవలసియునన్ది, అకక్డ యుండవలసినదిగా హెచచ్రిక, ఆ సథ్లములో ఆరు
నెలలకు ముందే యునన్టుల్గా నాకు చెపప్బడుట, నేను అకక్డ నిలబడి, “అకక్డకు
వెళల్ండి,” అని ( డుసారుల్) “వారితో” చెపుతునాన్ను. నేను ఇతర మనుషులతో
అకక్డకు నడిచివెళాల్ను. ఆ దరశ్నము ఖచిచ్తముగా తినన్గా దానిగుండా
నెరవేరింది, దేవుని యొకక్ భాగము, నేను అకక్డ విడవబడి నిలబడాడ్ను. కాబటిట్
మనము గురుత్ చేసుకొనవలసినదేమనగా, నీవు తపప్క వాకయ్ముపై నిలబడాలి,
తినన్గా వాకయ్ముతో నిలిచియుండుము. వాకయ్ము నినున్ ఎకక్డకు నడుపుతుందో,
అకక్డకు తినన్గా వాకయ్ముతో వెళుల్ము, అది నినున్ చకక్గా బయటకు తెసుత్ంది,
నాకు ఆ నిశచ్యత ఉనన్ది.
12 ఇపప్డు, మీరు ఇకక్డ ఎనిమిది గంటల నుండి యునాన్రని నాకు తెలుసు,
ఇపుప్డు బహుశా తినన్గా పది గంటలవుతుంది. కాబటిట్ ఇపుప్డు పర్భువునకు
పారథ్న చేదాద్ము. అకక్డ ఏదైనా పర్తేయ్కమైన మనవులు ఉనన్వా? ఇకక్డ ఎనోన్
చేతి రుమాళుళ్ ఉంచబడుటను నేను శాను. మీ మనవుల కొరకు మీ
చేతులను పైకెతత్ండి. పర్భువు మిముమ్ను దీవించునుగాక. ఇపుప్డు, ఎందో
దీరఘ్కాలము నుండి ఈ విషయములో నేను ఆయనను ఎరిగియునాన్ను,
అదేమనగా ఆయన పర్తి హసత్మును మరియు పర్తి హృదయమును సుత్నాన్డు,
ఇపప్డు మిగిలిన ఒకే సంగతి యేమనగా ఆయనను అడుగుటయే. నీవు దానిని
నముమ్తావు, అది నెరవేరుతుంది. ఇపుప్డు, మనము పారథ్న చేయుచుండగా,
మీరు నముమ్చునాన్రు.
13 పరలోకపు తండీ, ఇపుప్డు మేము గొపప్ బలమైన దేవుని యొకక్
సింహాసనమును సమీపించుచునాన్ము, సహజమైన శరీరములో మరుత్ లముగా,
ఇంకను మా సవ్రములు బయటకు మాటాల్డుచునన్వి, ఆ మాటలు ఎకక్డో
మరొక పరిమాణములో దేవుడు రొచ్నన్ ఆ గొపప్ సింహాసనము యొదద్కు
వసాత్యి. కారణము, యేసు అనాన్డు, “నా నామములో మీరు తండిని ఏది
అడిగినను, దానిని నేను చేసాత్ను.” మనము సందేహించ డదని ఆయన
అనాన్డు, కాని, మనము పారిథ్ంచునపుడు, మనము ఏమి అడిగియునాన్మో
దానిని పొందియునాన్మని నముమ్డి, అపుప్డు అది మీకు అనుగర్హించబడును.
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ఆయననాన్డు, “మీరు ఈ కొండతో సహితము మాటాల్డి,” “ఇకక్డ నుండి
కదులు, అని చెపిప్, నీ హృదయములో సందేహించని యెడల, మరియు నీవు
అడిగినది పొందియునాన్వని నమిమ్నయెడల, నీవు చెపిప్నది పొందగలవు.”
తండీ, అది ఎంతో సతయ్మైయునన్దని మాకు తెలుసు. మేము దానిని రోజు
రోజు గమనిసాత్ము, మరియు నీ మాటలో ఏ పొరపాటు లేదు. దానికి
కారణము మేము ఆ సాథ్నమునకు చేరుకొనలేకపోవుచునాన్ము, కొనిన్సారుల్ మా
విశావ్సము అకక్డకు మముమ్ను కదిలించుట లేదు, మేము నిరుతాస్హపడు ,
సందేహిసుత్నాన్ము. కాని ఈ ఉదయమున, పర్భువా, ఒక తన నిరీకష్ణతో,
ఆయన వాగాద్నమును, కీసుత్ యొకక్ జీవనాడిని పటుట్కొని, మేము వచుచ్టకు
పర్యతన్ము చేయుచునాన్ము. యేసు నామములో దేవుని యొకక్ సనిన్ధిలోనికి
మేము వచుచ్చునాన్ము.
14 పర్భువా, ఈ ఉదయమున చేతులెతుత్ట దావ్రా తెలియచేయబడిన
మనవులనిన్టిని నీవు ఎరుగుదువని నాకు నమమ్కమునన్ది. నా చేయి డా
ఎతత్బడియునన్ది, పర్భువా, అది ఎడతెగకుండా పైకి ఎతత్బడియునన్ది,
కారణమేమనగా నేను అవసరతలో యునన్ వయ్కిత్ని. మరియు పర్తి మనవిని
దయచేయుమని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. పర్భువా, వాటివైపు డండి, వారి చినన్
మనవుల నుండి పెదద్ మనవుల వరకు, చినన్వారి నుండి పెదద్వారి వరకు, వారి
మనవులకు జవాబు దయచేయుము. తరువాత, తండీ, పర్తి ఒకక్రికి జవాబు
దయచేయుము. యేసు నామములో నేను అడుగుచునాన్ను, తరువాత నా
మనవిని డా జాఞ్పకము చేసుకోండి, పర్భువా.
15 మా శరీరములకు మంచి విశాంతి నిచిచ్నందుకు నీకు కృతజఞ్తలు తెలుపుచు
పారిథ్సుత్నాన్ను, మరియు మేము కలిగియునన్ నీ వాకయ్ జాఞ్నము కొరకు,
ఆతమ్ యొకక్ గర్హింపు కొరకు నీకు వందనములు, నా యెడతెగని పారథ్న
యేమనగా, మాకు గొపప్ గర్హింపును ఇమమ్ని, ఆ పర్కారమే మేము వయ్రథ్ముగా
యుండక, దాని దావ్రా మేము ఉబిబ్పోయిన వారివలె యుండక, ఒక దీన
పర్జలముగా, దేవుని యొకక్ వాకయ్ము నెరవేరుచ్టకు, పరిశుదాధ్తుమ్డు మముమ్ను
వాడుకొనగలుగునటుల్గా, ఈ ఘడియలో ఎకక్డ మేము అవసరమో అకక్డ
మా సాథ్నములో మముమ్ను ఉంచండి. ఏలయనగా అది సంభవించుట కొరకు
మేము తపప్క సరియైన సాథ్నములో ఉంచబడవలెను. పర్భువా, ఆలాగున మేము
ఉండగోరుచునాన్ము. ఆ బలల్ వెనుక ఒక గృహిణిగా నైనా, ఒక ఫాయ్కట్రీలో
రెంచ్ పటుట్కొనియుండు ఒక కారిమ్కుడుగానైనా, ఒక సాకిష్గానైనా, ఒక వేదిక
నొదద్ యుండు ఒక సేవకుడిగానైనా,లేక పెదద్గానైనా ఒక ధరమ్కరత్గానైనా,
లేక పాఠశాలలో ఒక పిలల్వానిగానైనా, తరగతి గదిలో చరచ్ నొదద్ ఒక
యువకుడుగానైనా, అది ఏమైనపప్టికి, పర్భువా, మేము సరియైన సమయములో
అకక్డ నీవు పిలచిన సాథ్నములో యుందుము గాక. ఏలయనగా దానిని నీవు
వాగాద్నము చేశావని మాకు తెలుసు, మరియు అది సంభవించబోవుచునన్ది,
కారణము యేమనగా నీవు ఆ రీతిగా చెపిప్యునాన్వు, ఎందుచేత, అది మా యొకక్
విశావ్సము అకక్డ నిరిమ్ంచబడుతుంది.
16 ఇపుప్డు, పర్భువా, మాకు ఎకుక్వ సమయము లేదని మేము భావిసాత్ము.
సమయము లోనికి వచుచ్చునన్ది. అది లోనికి కదులుచుండగా బయట
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అంతరికష్ము నుండి మేము ఆ పొగమంచును సప్ శిసాత్ము. దేవుని యొకక్ తీరుప్
మరియు దేవుని యొకక్ ఉగర్త కుమమ్రించబడుటకు సిదధ్ముగా యునన్దని మేము
ఎరిగియునాన్ము. దానియొకక్ పర్భావములను ఇదివరకే మేము సప్ శించగలము.
పర్భువా, మాకు సహాయము చేయుమని మేము పారథ్న చేయుచునాన్ము.
17 పర్భువా, ఇపుప్డు ఈ ఉదయమున దరిదాపుగా ముపప్యి నిముషములు
ఈ చినన్ వరత్మానము, చివరి కష్ణములు కొరకు నాకు సహాయము చేయుము.
పర్భువా, మేము తినన్గా ఎకక్డుయునాన్మో, గర్హించునటుల్ మాకు సహాయము
చేయుము.
18 పర్భువా, మా పాపములను, అతికర్మములను తీసివేసి, ఇపుప్డు మముమ్ను
శుదిధ్చేయుము. ఈ ఉదయము ఇకక్డయునన్ ఒకక్ వయ్కిత్ నశించకుండును గాక,
అవతలి గటుట్న మేము కలుసుకొనన్పుప్డు, వారంద ఆ గొపప్ వృతత్ములో
యుందురుగాక, వారిలో ఒకరి పేరు తరువాత ఒకరి పేరు “ఉండుట” నేను
విందును గాక. పర్భువా, దానికొరకే మేము ఎదురు సుత్నాన్ము. అకక్డ
వృదుధ్లు శాశవ్తముగా యౌవవ్నసుథ్లుగా యుంటారు, ఒకక్ కష్ణములో

పాంతరము చెంది, అమరుత్ లుగా, ఆయన యొకక్ పోలికలో నిలబడి,
రయ్, నకష్తర్ముల వలె పర్కాశించుదురుగాక, దానియేలు చెపిప్నటుల్, “నీతి

మారగ్ముననుసరించునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిపుప్దురో వారు నకష్తర్ముల
వలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు.” కాని నీవు పర్వకత్తో ఏమి చెపాప్వో మేము
వింటాము, “దానియేలు నీ మారగ్మున వెళుల్ము, నీవు అంతము వరకు నిలకడగా
ఉండినయెడల విశాంతినొంది కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు.”
19 ఓ, దేవా, యేసు రకత్ము దావ్రా మముమ్ను యోగుయ్లుగా లెకిక్ంచబడనిముమ్.
మా సొంత యోగయ్తలను మేము దావా వేయలేము, కాని నీ యోగయ్తల
దావ్రా ఆ దినమున మముమ్ను యోగుయ్లుగా నిలబడనిముమ్, బహుమానములు
ఇవవ్బడుచుండగా, ఆ గొపప్ పర్వకత్ దానియేలు మరియు వారందరితో
నిలబడునటుల్గా, మా యొకక్ పొరపాటల్ను ఒపుప్కొనుచు ఆయన నీతిలో
నిలబడాలని కోరుచునాన్ము. అపప్టి వరకు, పర్భువా, నీ చేతిలో సాధనములుగా
మముమ్ను చేయుము. నీ వాకయ్మును వినుటకు మా చెవులను ఈ
ఉదయమున సాధనములుగా చేయుము. దానిని మాటాల్డుటకు నా పెదవులను
సాధనములుగా చేయుము. ఏలయనగా మేము యేసు నామములో
అడుగుచునాన్ము, మరియు మా గర్హింపు దేవుని యొకక్ చితత్మును గర్హించును
గాక. ఆమేన్.
20 దీనిని పారంభించుట ఎంతో కషట్ము. అది నీవు ఎంతో చెపప్వలసినదిగా
యుంటుంది, కాని ఎంతో కొదిద్ సమయము అకక్డ చెపుప్టకు ఉంటుంది.
బహుశా నేను వెళల్కముందు. నేను గతరాతి చెపాప్ను, బైబిలు లోని గర్ంథములలో
ఒకదానిగుండా వెళుల్టకు మనకు అవకాశము దొరుకుతుంది, నేను వెళల్క
ముందు ఆ ఆకురాలే కాలములో గాని, చలికాలములో గాని. కిసమ్స్ తరువాత
తినన్గా ఏదో సమయములో నేను విదేశాలకు వెళుల్చునాన్ను.
21 ఈ ఉదయమున పఠనమునకు హెబీ 11వ అధాయ్యము వైపు తిరుగుదాము.
ఇపుప్డు చదువుచుండగా జాగర్తత్గా వినండి. నేను డవ వచనముపై నొకిక్
చెపుప్తాను.
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విశావ్సమనునది నిరీకిష్ంచబడువాటియొకక్ నిజ సవ్ పమును,
అదృశయ్మైనవియునన్వనుటకురుజువునైయునన్ది.
దానినిబటిట్యేపెదద్లుసాకష్ ముపొందిరి.
పర్పంచములు దేవుని వాకయ్ము వలన నిరామ్ణమైనవనియు,
అందును బటిట్ దృశయ్మైనది కనబడెడు పదారథ్ములచే
నిరిమ్ంపబడలేదనియువిశావ్సముచేతగర్హించుకొనుచునాన్ము.

22 ఇపుప్డు, నేను ఉపయోగించే అంశము యొకక్ వెనుకటి వృతాత్ంతము,
ఒకరకమైన వింతయైన అంశముగా ఉంటుంది. ఇవి కనబడెడు పదారథ్ముల చేత
నిరిమ్ంచబడలేదు. ఇపుప్డు, ఈ ఉదయమున నేను ఉపయోగించే అంశము,
ఆఖరి కష్ణములు, కారణమేమనగా నేను దీనిని పర్వచనాతమ్కమైన దారిలో
సమాంతరముగా దానిని నేను చెపాత్ను. గతరాతి నేను లేఖనములను రిచ్
కొంచెము ఉపదేశించాలనుకొనాన్ను; ఈ ఉదయము పర్వచనాతమ్కమైన
వరత్మానము; మరియు ఈ రాతి సువారీత్కరణ వరత్మానము.
23 ఇపుప్డు, అదృశయ్మైన వాటిలోనుండి, దృశయ్మైనవి తయారు చేయబడినవి.
ఇపుప్డు, ఈ సంవతస్రములనిన్టి గుండా నేను నేరుచ్కొనన్దేమనగా, సహజమైన
పర్తీది, ఆతమ్ సంబంధమైన వాటికి మాదిరిగా యునన్వి. ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి,
సహజమైనది మీరు దేనిని సినా, అది ఆతమ్ సంబంధమైనదానికి
మాదిరిగా యునన్ది. డండి? అదృశయ్మైన వాటినుండి సమసత్
తయారుచేయబడి యునన్వి. డండి, సహజమైనది, ఆతమ్ సంబంధమైన
దానిని పర్తిబింబించుచునన్ది.
24 కొనిన్ రోజుల కితము నేను చదువుచునాన్ను, గతరాతి, నేను దానిని
కొంచెముగా చించానని నముమ్తాను, నేను చదువుతునాన్ను…లేక
రేడియోలో కెనడా నుండి వ త్ వింటునాన్ను, అదేమనగా అమెరికా దేశములోని
ఒక వైదుయ్డు ఏమనాన్డంటే, “మనిషి పరిణామ సిదాధ్ంతము పర్కారము
పదాన్లుగు మిలియన్ సంవతస్రాల వయసుస్ గలవాడు.” పదెద్నిమిది వందల
సంవతస్రములో వారు ఇటలీలో ఒక ఎముకను తర్వివ్ పైకి తీశారు, అది ఒక
మనిషి యొకక్ ఎముకయై యునన్దని ఒక వైదుయ్డు అనాన్డు, మరియు ఈ
వృదధ్ వైదుయ్డు, తన జీవితమంతా ఈ ఎముకను రిచ్ అధయ్యనము చేయటానికి
ఖరుచ్పెటాట్డు. అతడనాన్డు, “ఈ ఎముక ఒక మనిషి ఎముక, అది పదాన్లుగు
మిలియనల్ సంవతస్రాల వయసుస్ గలది.”
25 ఇపుప్డు, అది ఎంత వెరితనమై యునన్దో! దేవుని యొకక్ వాకయ్మును
తపుప్ అని రుజువు చేయుటకు గాను, అతడు తన జీవితమంత వయ్రథ్మైన
దానికొరకు విసిరివేశాడు, మరియు అతనికి దానినుండి అంతము లేని గమయ్ము
తపప్, మరి ఏమియు దొరకలేదు. ఒక ఎముకను మిలో పాతిపెటిట్నటెల్తే,
ఇరవై సంవతస్రాలలో అది చీలికలైపోతుందని ఎవరికైనా తెలుసు. ఒక వంద
సంవతస్రములలో ఆ ఎముక అదృశయ్మైపోతుంది, నీవు దానిని ఏ సిథ్తిలో నీవు
పాతిపెటిట్నపప్టికి, అది ముకక్లైపోతుంది. డండి? తరువాత ఒక వెయియ్
సంవతస్రములకు ఆ ఎముక ఎలా యుంటుంది, పదివందల సంవతస్రములకు
ఎలా యుంటుంది? ఓ, దానికి పదిరెటుల్ వెయయ్ండి, ఒక పదిలకష్ల సంవతస్రాలు?



8 పలుకబడిన మాట

ఇపప్డు ఒక పది లకష్లను, పదాన్లుగు సారుల్ వెయయ్ండి. ఓ, అయోయ్! కనీసము
అటువంటి దానిని ఆలోచించుట అరథ్వంతమైన సంగతి కాదు. ఏ పరిసిథ్తుల
కిందయైనా ఒక ఎముక, పదాన్లుగు మిలియన్ సంవతస్రములు యుండదు.
ఎవరికైనా అది తెలుసు. ఎముక వలె కనబడే దానిని లేక అటువంటి ఒకదానిని
అతడు తీసుకొని యుంటాడు. అది పదాన్లుగు మిలయన్ సంవతస్రముల ఎముక
అని వారు ఎలా చెపప్గలరు? డండి? మెటుట్కు, ఆరువేల సంవతస్రముల
కితము దేవుడు మి మీద మనిషిని సృజించాడు, అది దానిని పరిషాక్రము
చేసుత్ంది.
26 నా టములలో ఒకసారి, కొదిద్కాలము కితము నాతో ఒకరు చరిచ్ంచారు.
నేను మనిషి యొకక్ పరిణామమును రిచ్ నేను మాటాల్డుచునాన్ను, అతడు
కేవలము ఆరువేల సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడు. అపుప్డు ఈ మనిషి
అనాన్డు, “మంచిది, బెన్ హాం సోదరుడా, ఈ మి కోటల్ సంవతస్రాల వయసుస్
కలిగియునన్దని మేము రుజువు చేయగలము. కాబటిట్ నీవు దేనిని రిచ్
మాటాల్డుచునాన్వో, నీవు అంతా తపుప్యైయునాన్వు.”

నేననాన్ను, “నీవు బైబిలును నమమ్వా?”
అతడనాన్డు, “మనిషి బైబిలును వాశాడని నేను నముమ్తాను.”

27 నేననాన్ను, “నిజముగా మనిషి యొకక్ హసత్ము అకష్రములను
పొందించింది, కాని పరిశుదాధ్తుమ్డు ఆ చేతుల వెనుక యునాన్డు. డండి,

అకష్రానిన్ పొందించింది, ’ఏలయనగా బైబిలు ఆ రీతిగా చెపిప్ంది.”
28 అతడనాన్డు, “మంచిది, పర్పంచము మీద వారు తపుప్యై యునాన్రని అకక్డ
నీవు తపప్క ఒపుప్కోవాలి.”

నేననాన్ను, “బైబిలు ఎనన్ తపుప్ కాదు, ఎనన్ తపుప్ కాదు.”
29 అతడనాన్డు, “పర్పంచము ఆ పర్కారమై యునన్దని చెపిప్నటెల్తే,”
అతడనాన్డు, “అగిన్ పరవ్తముల నుండి అవి ఏలాగు పైకి వచిచ్యునన్వో, నీవు
పరవ్తములను డగలవు.”

నేననాన్ను, “కాని నీవు కొంచెము…”
అతడనాన్డు, “దేవుడు పర్పంచానిన్ ఆరు దినములలో చేశాడు.”

30 నేననాన్ను, “ఇపుప్డు బైబిలు దానిని చెపుప్టలేదు. నీవు దానిని ఆలోచించి
చెపాప్వు.” నేననాన్ను, “నీ వాదమును పరిషక్రించుటకు మనము వెనుకకు
వెళదాము. ఆదికాండము 1వ అధాయ్యములో చెపప్బడింది, ‘ఆదియందు దేవుడు

మాయ్కాశములను సృజించెను.’ కాలము! ఎంతకాలము నుండి ఆయన
దానిని చేయుచునాన్డు, నాకు తెలియదు. ఆయన మనకు చెపప్లేదు. కాని,
‘ఆదియందు దేవుడు మాయ్కాశములను సృజించెను.’ కాలము! అపుప్డు,
‘పర్పంచము నిరాకారముగా యునన్ది.’” అపుప్డే దేవుడు దానిని వాడుకొనుటకు
పారంభించాడు. డండి, కాబటిట్ వారు ఏమీలేని దానికొరకు వారి మెదడును
బాదుకొంటారు. డండి? డండి?
31 దేవుడు మిని తయారుచేశాడు. దానిని తయారు చేయుటకు
ఆయనకు ఒక వంద టిలియన్ ల సంవతస్రములు పటిట్యుండవచుచ్;
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ఆయనకు అది ఎంతకాలము పటిట్యునన్దో నాకు తెలియదు, కాని ఆయన
దానిని తయారుచేశాడు. అది ఎంతకాలమో ఆయన మనకు చెపప్లేదు,
అది ఎంతకాలమైనదో అది మన పనికాదు. కాని తరువాత సృషిట్ ఆయన
పారంభించినపుడు, మరొక సమయములో అది పైకి వచుచ్ట పారంభమైనది.
32 అకక్డ సమసత్ము, మి మీద పరలోకమును పర్తిబింబించి యునన్ది.
నేను దానిని నముమ్తాను, కారణము నీవు సుత్నన్ సమసత్ము, జీవము కొరకు

లుగ్చునన్వి, కారణమేమనగా అది పర్తిబింబించిన జీవము నుండి అది
అకక్డయునన్ది. దేవుడు మనిషిని చేసినపుడు, నేను నముమ్తాను, అతి చినన్వాటిని
ఆయన పర్తిబింబించుట పారంభించాడు, అది జంతు జీవము, తరువాత ఆయన
మరొక భినన్మైన దానిని సృజించాడు. ఆయన ఆ విధముగానే ఖచిచ్తముగా
చేసియునాన్డని బైబిలు చెబుతుంది. ఆయన మొదటగా చెటల్ను చేశాడు, వృకష్
జీవము, మరియు మనిషిని చేశాడు. తరువాత చివరిది, ఎనన్డైనా మి
మీదకు వచిచ్న సృషిట్, ఒక మనిషియై యునాన్డు, దానికంటే ఉనన్తమైనది
ఎనన్ రాలేదు. కారణము ఎందుచేత? అది పరలోకములోని అతుయ్నన్తమైన
పరి రణ్మైన పర్తిబింబమైయునన్ది, అదే దేవుడు ఒక మనిషియై యునాన్డు.

డండి? దేవుడు ఒక మనిషియై యునాన్డు, కాబటిట్ అది దానిని ఋజువు
చేసుత్ంది. మరియు దేవుడు మన మధయ్ నివాసము చేయుటకు దిగివచిచ్నపుడు,
ఆయన ఒక మనిషియై యుండెను. డండి? ఒక మనిషి, కాబటిట్ అది

పునదేమనగా పరి రణ్మైన పరిణామము దేవుడై యునాన్డు, అది ఒక
మనిషి.
33 అపుప్డు నీవు ఒక చెటుట్ను తీసుకొనన్పుప్డు, (నీవు గడిడ్ని మొదలైన
వాటిని తీసుకొని), ఒక చెటుట్ను తీసుకొనన్పుప్డు, అది పరలోకములో
యునన్ జీవ వృకష్మును పర్తిబింబిసుత్ంది. సహజమైన పర్తీదీ, హెబీ పతిక
చెపిప్నటుల్గా, కనబడని వాటినుండి తయారు చేయబడినవి. ఆ విషయాలనిన్
పరి రణ్త కొరకు లుగుచునన్వి. మరొక మాటలో, అవి సహజాతీతమైనవి.
మరియు సహజాతీతమైనది, సహజమైన దానిని పర్తిబింబించుచునన్ది.
ఇపుప్డు, అలాగైతే సహజమైనది, నితయ్మైనదై యునన్ది, లేక సహజాతీతమైన
దానితో, శాశవ్తమైనదిగా యుండవలసియునన్ది, కాని పాపము సహజమైన
దానిని వంకరగా చేసింది. కాబటిట్, అది ఆ పర్కారమైయునన్టెల్తే, నేను
నముమ్చునన్దేమనగా, అపుప్డు మి మీద సంభవించే పర్తీదీ, ఆతమ్
సంబంధమైన కారయ్ములుగా అది సంభవించుచునన్ది. డండి? అది తపప్క
ఏదో పర్గతిని పర్తిబింబించాలి, అదే మానవుని యొకక్ పర్గతి.
34 ఇపుప్డు, మనము కనుగొనేదేమనగా, సహజమైన శరీరము వలె, ఇకక్డ
సహజమైన శరీరమునన్ది, మరియు ఆ శరీరము తిరిగి తనున్తాను ఉతప్తిత్
చేసుకొనుటకు తయారుచేయబడింది, వారే పిలల్లు. ఇపుప్డు సహజమైన
శరీరము, ఒక బిడడ్ యొకక్ సహజమైన పుటుట్కలో, మనము కనుగొనేదేమనగా,
మొదటగా వచుచ్నది నీరైయునన్ది, తరువాత రకత్ము, తరువాత జీవము వసుత్ంది.
ఆతమ్ సంబంధమైన కీసుత్ యొకక్ శరీరములో, మనము కనుగొనేదేమనగా,
మొదటిది నీరు, రకత్ము, మరియు జీవము; నీతీకరణము, శుదీధ్కరణము,
పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ బాపిత్సమ్ము. అది ఎలా పర్తిబింబించుచునన్దో డండి,
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సహజమైనవనిన్ ఆతమ్ సంబంధమైన వాటిని పర్తిబింబించుచునన్వి.
సహజమైన జనమ్.
35 ఉదాహరణకు, మనము వివాహ బాంధవయ్మును తీసుకొందాము. అదే
వివాహమని మనము కనుగొంటాము; మొదటిది, తనను పెండాల్డమని కోరుట,
తరువాత ఒపప్ందములు, తరువాత వివాహము. అది తపప్క కాలమంతటిని
పరిషక్రిసుత్ంది. ఇపుప్డు, కీసుత్ మరియు సంఘముతోను అది ఆలాగునేయునన్ది.

డండి? ఒక పరిణయ పర్తిపాదన, దేవుడు మన హృదయములను
పిలుసుత్నాన్డు; మనము లోబడతాము, తరువాత వివాహ కారయ్ము, మరియు
పెండిల్కుమారెత్, పెండిల్ కుమారుని యొకక్ పేరును తీసుకొంటుంది. డండి?

డండి? డండి? అది అకక్డే యునన్ది, అది వధువును తయారు చేసుత్ంది.
ఇపుప్డు, ఎలల్పుప్డు, పెండిల్కుమారెత్, పెండిల్కుమారుని పేరుని తీసుకొంటుంది.
36 ఇకక్డ మనము ఎనోన్ విషయములను మాటాల్డవచుచ్ను. నేను ఇకక్డ ఒక
పటిట్లో వాశాను, వాటనిన్టిగుండా వెళుల్టకు వాటిని బలపరిచే లేఖనములను
వివరించుటకు, నాకు దరిదాపుగా రెండు గంటల సమయము పడుతుంది. వాటిని
బలపరిచే కొనిన్ లేఖనములను మీరు కోరినటెల్తే. ఉదాహరణకు 1 యోహాను
5:7, సహజమైన జనమ్ను మరియు ఆతమ్ సంబంధమైన జనమ్ను పుతుంది,
“నీరు, రకత్ము మరియు ఆతమ్.” మరియు పరలోకములో డు, “తండి, కుమార
మరియు పరిశుదాధ్తమ్.” ఈ డు ఒకక్టే. ఇకక్డ మి మీద సమమ్తించునవి

డునన్వి, అవి ఒకక్టి కాదు, కాని ఒకక్టిగా సమమ్తిసాత్యి, మి మీద,
అది “నీరు, రకత్ము మరియు ఆతమ్.” డండి, “నీరు, రకత్ము మరియు ఆతమ్,”
సహజమైన జనమ్ దానిని మాదిరి చేసినటుల్గా.
37 కాబటిట్ ఒక మనిషి, “నేను కేవలము నీతీకరణమును మాతర్మే
కలిగియుండాలని తలంపు మాతర్మే కలిగియునన్టెల్తే,” అతడు తపుప్యై
యునాన్డు. అతడు తపప్క తపుప్యైయునాన్డు. తరువాత, ఒక సంఘము,
అనేకమంది పెంతెకొసుత్లు నమిమ్నటుల్గా, అది పరిశుదాధ్తమ్యే అని, “అది
అంతమటుట్కే, మారుమనసుస్ పొంది కేవలము పరిశుదాధ్తమ్ను పొందాలి,”
అని అంటే, అది ఇంక తపెప్ యునన్ది, కారణమేమనగా, పరిశుదాధ్తుమ్డు
లోనికి వచుచ్టకు ముందు, తపప్క నీవు శుదీధ్కరణమును పొందాలి. నీవు ఆలాగు
పొందని యెడల, నీవు రకత్మును బయట విడిచిపెడతావు. డండి? కొతత్ జనమ్
అనగా, పర్జలు మాటాల్డుచునన్టుల్గా, పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్మే కొతత్ జనమ్కాదు.
ఇపుప్డు అది తపుప్. పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ బాపిత్సమ్ము, కొతత్ జనమ్ నుండి వేరుగా
యునన్ది. కొతత్ జనమ్ అనగా నీవు తిరిగి జనిమ్ంచినపుడు. కాని పరిశుదాధ్తమ్ అనగా,
సేవకొరకు ఆ జనమ్లోనికి వచుచ్ శకిత్యైయునన్ది. సరిగాగ్ అదియే. శారా?
పరిశుదాధ్తమ్…పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము పొందుట.
38 కొతత్ జనమ్, యేసుకీసుత్నందు విశావ్సముంచుట దావ్రా నీవు కొతత్ జనమ్ను
పొందియునాన్వు. డు? విశావ్సము దావ్రా, నీ రకష్కునిగా ఆయనను
ఆంగీకరించుట, అది జనమ్యై యునన్ది, డు, కారణమేమనగా నీవు
మరణము నుండి జీవములోనికి మారియునాన్వు. ఇపుప్డు, నీవు దానిని
సమరిధ్ంచగోరినటెల్తే, యోహాను 5:24 తీసుకోండి, “నా మాట విని, ననున్
పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము గలవాడు.” డండి,
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అతడు జీవమును కలిగియునాన్డు, ఏలయనగా అతడు నముమ్చునాన్డు.
మరియు అదే గుంపు, పెంతెకొసుత్ నొదద్కు వెళిల్, పరిశుదాధ్తమ్తో బాపిత్సమ్మును
పొందవలసియుండెను. ఖచిచ్తముగా.
39 పరిశుదాధ్తమ్ సేవ కొరకైన శకిత్యైయునన్ది. కాబటిట్ తిరిగి జనిమ్ంచుటను

రిచ్ మాటాల్డినపుడు, దానిని పరిశుదాధ్తమ్కు అనవ్యిసుత్నన్పుడు, అనేక
మెథడిసుట్ వారు అకక్డ తపుప్యైయునాన్రు. అది అలా కాదు. అది అకక్డ
లేఖనముతో సమమ్తించదు. నీవు దాని యొకక్ పర్తి దారులను పొందుతావు.
అకక్డ సరిగాగ్ లేఖనము యుంచబడినటుల్గా, నీవు దానిని తపప్క తీసుకొనవలసి
యునన్ది. డండి? మరియు పరిశుదాధ్తమ్…“దీని తరువాత నీవు తన
జనమ్ను పొందుతావు.” ఏమిటి? కాదు. “మీరు శకిత్ని పొందుతారు.” అపొసత్లుల
కారయ్ములు 1:8, “దీని తరువాత పరిశుదాధ్తుమ్డు మీ మీదికి వసాత్డు.” డండి?
వారు ఇదివరకే నితయ్జీవము కొరకు విశావ్సముంచారు, దాని శకిత్ కొరకు వారు
పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియుండవలసియునన్ది. “పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచిచ్నపుడు,
మీరు నాకు సాకుష్య్లుగా యుంటారు,” కారణమేమనగా, పరిశుదాధ్తమ్,
పునరుతాథ్నమునకు ఒక సాకిష్యై యునాన్డు, అది పునదేమనగా, నీవు
కీసుత్లో ఒక యుకత్ వయసుస్ గల వాడవయాయ్వు.
40 ఇపుప్డు, సహజమైనది. ఆతమ్ సంబంధముగా సంభవించే వనీన్,
సహజాతీతమైన వాటికి మాదిరిగా యునన్వి, లేక సహజమైనది, సహజాతీతమైన
దానికి మాదిరిగా యునన్ది.
41 నేను సోప్కేన్ కు దగగ్రలో యునన్ పర్పంచ పర్దరశ్నకు వెళాల్ను, నా
కుటుంబమును తీసుకొని వెళాల్లనుకొనాన్ను.
42 కారణమేమనగా నేను అమెరికాలో ఒకేసారి పర్పంచ పర్దరశ్నకు వెళాళ్ను,
అది అపుప్డు చికాగోలో జరిగింది, అది ఎనోన్ సంవతస్రముల కితము, నేను
మరియు హాప్ వెళిల్యునాన్ము. అది ఒకే రోజుయై యునన్ందున మేము అకక్డ
బస చేయలేదు, కారణమేమనగా అకక్డ జేబు దొంగలు, సమసత్మైనవి ఉనన్వి. నా
బంధువులలో ఒకరు నా భారయ్కు ఒక గౌనుకు గుచేచ్ పినున్ను ఇచాచ్రు, మరియు
నేను తినన్గా ఆమె పర్కక్గానే నడుసుత్నాన్ను, ఎవరో ఆ పినున్ను దొంగిలించారు.
అది చాలా భయంకరమైనది…మేము ఒక రోజు ఉండి, తిరిగి వచాచ్ము.
43 కాని ఈసారి పర్పంచ పర్దరశ్నకు, నా కుటుంబమును తీసుకొని వెళాళ్ను.
అది ఇకక్డేయునన్ యిస్ విల్ పర్దరశ్న కంటే ఎకుక్వైనదేమియు కాదు. వారు
మాటాల్డుచునన్ అంతరికష్ములోని దిని మీరు శారు, అది ఆ ఎల్స్ లీ బిలిడ్ంగ్
వదద్కు…లేక ఆ బౌన్ బిలిడ్ంగ్ యొదద్కు, ఒక మెటుల్ ఎకేక్ ఎలివేటర్ మీద ఎనిమిది
లేక పదిసారుల్ ఎగిరి, కిందికి దిగివచిచ్ంది. అది అంతమటుట్కేనని నేననుకొంటాను,
జనరల్ ఎలకిట్క్ వారు దానిని అకక్డ కలిగియునాన్రు. కాని అకక్డ విశేషమైనది
ఒకటునన్ది. జరమ్నీ వారు, వారి పర్దరశ్నను కలిగియునాన్రు, రషాయ్ మరియు
ఇతర దేశములనిన్ దానిని కలిగియునన్వి, కారణమేమనగా అది ఒక పర్పంచ
పర్దరశ్నయై యునన్ది. జరమ్నీ, ఫాన్స్ వారు, ఆ చినన్ పర్దరశ్నలను కలిగియునాన్రు,
అది ఇకక్డయునన్ వేదిక గది కంటే పెదద్దేమీ కాదు.



12 పలుకబడిన మాట

44 కాని శాసత్వేతత్లు వారి యొకక్ ఘన కారయ్ములను కలిగియునాన్రు, మరియు
అకక్డయునన్ ముఖయ్ విషయము ఏమనగా, పొగాకు వాడినటెల్తే ఏమవుతుందో
దానిని రిచ్ వారు పించుచునాన్రు. సిగరెటుల్ తాగే ఏ మనిషి యైనను
అకక్డ లోపలకు నడిచి వెళిల్, మరలా బయటకు వచిచ్, మళీళ్ పొగతాగినటెల్తే,
అతని మనసుస్లో ఏదో తపుప్యునన్ది. వారు ఒక సిగరెట్ ను తీసుకొని ఒక
మెషిన్ లో యుంచుటను నా సొంత కళళ్తో శాను, మరలా ఆ పొగాకు
పొగను ఒక రసాయనిక య్బ్ గుండా ఊదారు, ఒకే సిగిరెటుట్తో, తెలల్ని కానస్ర్,
దానితో నింపబడింది. తరువాత అతడనాన్డు, “చాలామంది పర్జలనాన్రు,”
దానిమీద విశవ్వాయ్పత్మైన ఉనన్తమైన ఘన కారయ్ము మీది, అనాన్డు, “చాలామంది
పర్జలనాన్రు, ‘నేను దానిని లోనికి పీలుచ్ట లేదు.’” అపుప్డు ఆ శాసత్వేతత్ తనకై
తానుగా ఒక దముమ్ పీలిచ్, తన నోటిలోనికి తీసుకొని, దానిని ఈసారి ముకుక్
గుండా ఊదకుండా, ఊపిరితితుత్లలోనికి తీసుకొని, తిరిగి తన నోటిగుండా
ఆ రసాయనములోనికి ఊదాడు, అపుప్డు ఆ పొగలో కానస్ర్ ఏమియు లేదు.
అతడనాన్డు, “అది ఎకక్డకు వెళిల్ంది? నా నోటిలోనికి వెళిల్ంది. నేను దానిని
మింగివేసినపుడు, అది నిజముగానే కడుపులోనికి వెళిల్ంది.” అతడనాన్డు,
“ఇపప్డు…”
45 ఆ తలంపు పైకి వచిచ్ంది, “అలాగైతే ఎందుకు వైదుయ్లు, సిగరెటుల్ హానికరము
కాదంటునాన్రు?”
46 అతడనాన్డు, “ఏ మనిషియైనా తన జనమ్ హకుక్లను అముమ్కొంటాడు!
అలాటి పర్కటన చేయు వైదుయ్డు పదవీ విరమణ చేయవచుచ్, ’కారణమేమనగా, ఆ
సిగరెటుట్ కంపెనీలు అతడు పదవీ విరమణ చేయుటకు అతనికి తగినంత డబుబ్
ఇసుత్ంది.” అతడు నిజముగా తన జనమ్ హకక్లను అముమ్కొంటాడు, ’నిజానికి
అలాటి పని చేయ డదని అతడు ఒటుట్పెటుట్కునాన్డు. కాని ఎలాగైనా వారు
దానిని చేసాత్రు.
47 అతడనాన్డు, “ఇకక్డ యంతర్మునన్ది. శాసీత్య ఘన కారయ్ము దావ్రా మేము
మీకు దానిని రుజువు చేసాత్ము.” వారు అకక్డ, యుల్ బైనర్ అనే నటునిని వారు
కలిగియునాన్రు, నీకు తెలుసా. అదే, ఆ చినన్ నికోటిన్ ముదద్…అతడనాన్డు,
“ఇపుప్డు వారు ‘ఫిలట్ర్ టిప్స్,’” అని అంటారు. “ఆ పనిచేసే మనిషి తన యొకక్
మానసిక సిథ్తిని పుతునాన్డు. ఏలయనగా నీకు పొగరానటెల్తే, నీకు దానిలో
తారు లేదు, ఎందుకంటే తారు పొగను తయారు చేసుత్ంది. నీవు ఫిలట్ర్ సిగరెట్
తాగుచునన్టెల్తే,” అని అతడనాన్డు. అనాన్డు, “ఒకదాని సాథ్నములో అది డు
లేదా నాలుగు సిగరెటల్ను తీసుకొంటుంది. కారణము అది నినున్ తృపిత్ పరుచ్టకు
మరి ఎకుక్వ తారును తీసుకొంటుంది.” నీకు పొగ రానియెడల, దానిలో అకక్డ
తారులేదు. పొగను కలిగి యుండుటకు గాను, నీవు తారును కలిగియుండాలి,
కాబటిట్ అది అంతవరకే. “నీవు పొగ తాగబోవుచునన్టెల్తే, దాని మీద ఫిలట్ర్ లేని
దానిని ఒకటి తాగుతావు…ఇపుప్డు ఆ ఒకక్ సిగరెటుట్ నినున్ తృపిత్ పరచినటెల్తే,
ఇపుప్డు దాని సాథ్నములో ఫిలట్ర్ గలది డు నీకు కావాలి, ’ఎందుకంటే ఫిలట్ర్
యునన్దానిలో తకుక్వ తారు వసుత్ంది.”
48 అది ఒక అమమ్కపు ఎతుత్గడ! అంతమటుట్కే, ఈ దేశమంతా సం రణ్ముగా
అమమ్కపు ఎతుత్గడలతో, మురికితో యునన్ది.
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49 ఆ చినన్ ముదద్ను తీసుకొని అది గొంతులోనికి లేక ఊపిరితితుత్లలోనికి
వెళిల్నటెల్తే ఏమవుతుందో అతడు పించాడు. మొదట అది తెలల్గా యునన్ది,
తరువాత అది గులాబి రంగుగా మారింది. తరువాత గులాబి నుండి అది
ఊదా రంగుగా మారింది. ఆ చినన్ భాగము, ఆ చినన్ కణము తదద్ము
గుండా అంత పెదద్గా, కాని, నిజానికి, నీవు ఇంకా శకిత్వంతమైన తదద్ముతో

సినటెల్తే, నీవు ఆ కణమును సహితము డగలవు. తరువాత అతడనాన్డు,
“అది ఊదారంగుగా మారినపుడు, నీకు కానస్ర్ వచిచ్ంది.” అతడనాన్డు, “రోజుకు
ఒక పెటెట్ సిగరెటుల్ కాలుచ్ మనిషి ఒక పొగతాగని వయ్కిత్ కంటే, డెబబ్యి శాతము
కానస్ర్ జబుబ్తో చనిపోయే అవకాశమునన్ది.” మరియు అటువంటి అవకాశానిన్
తీసుకొనుట వెరితనముగా అనిపిసుత్ంది.
50 ఇపుప్డు, తరువాత అతడు మరొక దానిని తీసుకొని దానిని రుజువు
చేశాడు, అతడు ఒక తెలల్ ఎలుకను బయటకు తెచాచ్డు. అతడు ఒక సిగరెటుట్ను
తీసుకొని ఒక పరికరములో పెటిట్, దానిని ఒక తెలల్ చలువరాతి గుండా లాగి, ఒక
తుడిచే దిని తీసుకొని, ఒక సిగరెటుట్లో యునన్ ఆ నికొటిన్ ను బయటకు
తీసి దానిని ఆ ఎలుక వీపు మీద రుదాద్డు. పర్తి ఏడు రోజులకు ఒక ఎలుక
బయటకు వచుచ్చునన్ది. మరియు పర్తిరోజు పాఠము కొరకు, వారు ఒక
దానిని కలిగియునాన్రు, ఆ ఎలుకను లోపల యుంచి, ఏడు రోజుల తరువాత
బయటకు తీశారు, ఎలుక వీపు మీద ఎకుక్వగా ఆ కానస్ర్ ఉనన్ది. వాటిలో కొనిన్
కనీసము ఏడు రోజులు జీవించలేకపోయినవి. ఆ ఎలుక కదలలేకపోయింది.
ఆ అసహయ్మైన కారయ్మును త్, నేను రెండు డు రోజులు భోజనం
చేయలేకపోయాను, అది అకక్డ కానస్ర్ తో నిలబడి, దరిదాపుగా ఒక అర
అంగుళము, వీపు మీద కానస్ర్ తో, అది ఒకక్ సిగరెట్ నుండి తీసిన నికోటిన్ తో,
పెదద్గా ఎతుత్గా ఉబిబ్పోయి దాని కాళళ్తో ఆ రీతిగా వెళుల్చునన్ది. అది వారిని
ఆపిందని నీవనుకొంటావు? అకక్డ ఒక పెదద్ అతను నా పర్కక్న రుచ్నాన్డు,
మరియు అతని ముఖము మీద నుండి చెమట కారిపోవుచునన్ది, “ఒక విధముగా
ఢీకొనుచునన్ది, అది కాదా?”

నేననాన్ను, “నీవు పొగ తాగుతావా?”
అతడనాన్డు, “అవునండి, నేను తాగుతాను.”

51 నేననాన్ను, “మంచిది, అలాగైతే నీవు తపప్క దానిని ఆపుట మంచిది.” అది
అంతే, వారు సాధించినవి, వారు దేనిని రుజువు చేశారో, అది దానిని చేసింది.
52 ఇపుప్డు, నేను దానిని ముందే చెపాప్ను, పర్పంచము మరియు నాగరికత
నిలచియునన్టెల్తే, ఆ వెనుక మదయ్పాన నిషేధ కాలములో, ఒక సీసా
విసీక్ని అమిమ్నందకు అకక్డ ఎంతో జరిమానా ఉండేది, ఇపుప్డు నాగరికత
నిలచియునన్టెల్తే, అపప్టి నుండి కొనిన్ సంవతస్రాలలో, ఒక పెటెట్ సిగరెటుల్
అమిమ్నటెల్తే, ఇపుప్డు దానికి జరిమానా పదిరెటుల్ యుంటుంది. అది పదిసారుల్
విసీక్ కంటే హీనమై యునన్ది. అది ఒక హంతకుడు; మరియు నీవు పర్జలకు
దానిని రిచ్ చెపిప్నపుడు, ఎంతమాతర్ము ఒక రవవ్ంత దానిని పటిట్ంచుకోరు.
“అతడు ఒక పరిశుదధ్ రోలరు” అంటారు, దానిని వెళల్నివవ్ండి. నీవు డు, అది
అంతే, వారు దానిని గమనించరు.
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53 కాని, ఇపుప్డు నేను పేదేమిటంటే, శాసీత్య పురోగతిలో సాధించినవి.
వారు అకక్డ పర్పంచ పర్దరశ్నలో యునాన్రు, సహజమైన విషయములో
శాసీత్య పరిశోధనల దావ్రా, వారు దేనిని సాధించారో దానిని పుతునాన్రు.
ఇపుప్డు మనము ఆతమ్ సంబంధమైన పరిశోధన దావ్రా, తన వాకయ్మును
నమిమ్న పర్జలతో దేవుడు సాధించిన దానిని పుచునాన్డు. ఇపుప్డు,
శాసీత్య కారయ్ములను సాధించుటకు, నీవు తపప్క శాసీత్య మారగ్ములలో
పనిచేయాలి. ఆలాగునే ఆతమ్ సంబంధమైన వాటిని సాధించుటకు, నీవు ఆతమ్
సంబంధమైన మారగ్ములో పని చేయాలి. ఇపుప్డు ఆ ఎలుక భయంకరముగా
కనబడియునన్దని నీవు అనుకొంటావు, దాని దావ్రా అది ఏమి చేసిందో,
నీవు తపప్క సియుండవలసినది! కనీసము పించడానికి, దాని యొకక్
చితర్మును నేను కలిగి యుంటే బాగుండేది. నేను పొందగలిగినటెల్తే, నేను
పొందేవాడిని, కాని వాళుళ్, నినున్ దానిని తీసుకోనివవ్రు. కాని గమనించండి.
నిజానికి, ఆ ఎలుక కొనిన్ గంటలు మాతర్మే జీవిసుత్ంది, వాటిలో కొనిన్ కనీసము
ఏడు రోజులు డా జీవించవు. కాని దానిని ఆలోచించండి!
54 అది కొరుకు పుండు వలె కనబడినదని నీవు అనుకొంటావు, ఆలాగుననే
సువారత్ను తోసివేసిన ఆతమ్ డా ఎలా యుంటుందో నీవు తపప్క డాలి. అవి
ఎంత భయోతాప్తానిన్ కలిగించే విషయమో, నీవు తపప్క డాలి. దయయ్ము ఎలా
ఒక మనిషిని పటుట్కొని, ఒక దేవుని యొకక్ కుమారుడిని ఎలా భయోతాప్తము
కలిగించేవాడిగా వంకర చేసాత్డో, అతడు దేవుని యొకక్ కనున్లలో యునన్టుల్గా.
ఓ, అతడు ఆరు అడుగుల ఎతుత్, చకక్ని భుజములు కలిగి, ఉంగరాల జుటుట్తో
ఎలా యుంటాడో, దాని భావము నయ్ము. అది మనిషిలో అంతరంగమే
శాశవ్తమైనది. బయటది ఎలాగైనా, మనేన్.
55 కాబటిట్ అది ఒక పర్గతి, మరియు వారు నీకు అంతరికష్ములోని దిని,
సమసత్మును పగలరు, వారు ఏమి సాధించారో పిసాత్రు, వారు ఏమి
చేయగలిగారో, మరియు ఆ అణువులనిన్టిని వారు వివరిసాత్రు. ఒక చెవరెల్ట్ కారు
ఎలా యుంటుందో వారు ముందే చెబుతారు. జనరల్ మోటార్స్ వారు దానిని
పర్దరశ్నలో ఉంచారు. మరొకటి…మరొక శతాబద్ములోనికి, ఇరవయోయ్ శతాబద్పు
చెవరెల్ట్ ఎలా యుంటుందో పించారు. అది ఒక గాయ్స్ పైప్ వలె దానిపైన ఒక
పడగ వలె కనబడింది. అది అణుశకిత్ దావ్రా రాజుకొని, ఒక విధమైన రెకక్తో,
మరొక రెకక్ను ఎలా పైకి లేపుతుందో, అది ఎలా పనిచేసుత్ందో పించారు. అది
ఒక గొపప్ లాభముగా యుంటుంది.
56 కాని ఈ ఉదయమున మనము దేవుని గర్ంథము యొకక్ పుటలలోనికి వెళిల్,
సంఘము ఎలాగుయుంటుందో, దేవుడు సాధించిన పర్గతిని మనము దాద్ము.
ఓ, మి మీద ఎలల్పుప్డు ఏమి సంభవించుచునన్దో, అది ఎకక్డనుండో వచేచ్
దానికి పాతినిధయ్ము వహించుచునన్ది; కాని అది మిని తాకినపుడు, అది
సాధారణముగా ఒక వంకర సిథ్తిలో యుంటుంది, కారణము ఏమనగా, అది
పాపపు చీకటి పర్పంచములో యునన్ది. డండి? కాని అకక్డ అది మరొక
ఆతమ్ సంబంధమైన పరిమాణములోని దానికి ఒక నిజమైన పాతినిధయ్మైయునన్ది.

డు పరిమాణములలో నుండి, తరువాత ఆరవ పరిమాణములో దాని యొకక్
పాతినిధయ్మును కలిగియునన్ది. దానిని బటిట్ నాకు ఎంతో సంతోషము.
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57 ఇపుప్డు, గతకొనిన్ సంవతస్రములుగా మనము సాధించిన పర్గతిని రిచ్
తీసుకొందాము. ఇపుప్డు, సంభవించిన ఒకదానితో మనము పారంభిదాద్ము.
నేను మిముమ్ను ఎకుక్వసేపు యుంచను, పర్భువు చితత్మైన యెడల, మీరు దీనిని
తవ్రగా డాలని నేను కోరతాను. ఓ, అది నా యొదద్కు వచిచ్నపుడు, నేను
ఎగిరిపోయినటుల్గా భావించాను. ఇపుప్డు గమనించండి, కొనిన్ సంవతస్రముల
కితము, రవాణా సాధనము అనేది గురర్పు బగీగ్పై జరిగేది, గురర్మునకు జీను కటిట్,
గురర్పు బగీగ్పై, నా పర్యాణమును చేశాను. నేను ఒక బాలుడుగా యునన్పుడు,
పదిహేను లేక పదహారు సంవతస్రముల వయసుస్లో, నేను గుఱఱ్ము మీద సావ్రీ
చేశాను, ఇకక్డనుండే ఆలయము పర్కక్గా, బురద రోడుడ్ మీద, ఈ కటట్డము
అంత ఎతుత్గా యునన్ తుంగలో, వయ్వసాయ కేష్తర్ములోని బటట్ర్ బీనుస్ను డెలివరీ
చేయుటకు, నేను ఒక గుఱఱ్పు బగీగ్ మీద పర్యాణము చేశాను.
58 ఇపుప్డు నేను వాటిని ఒక పుడ్-అప్ కారులో తీసుకొని వెళుల్చునాన్ను.
ఎలాటి భేదము! గుఱఱ్ము మరియు బండి దినము నుండి, తరువాత కారు దినము.
59 తరువాత విమానపు దినము వచిచ్ంది, అది మి మీద నుండి గాలిలోనికి
వెళిల్ంది. ఇపుప్డు, మీరు గమనించియునన్టెల్తే, సైనుస్ దావ్రా ఆ పర్గతి అంత
నిశచ్యముగా, ఒక మనిషి ఆతమ్సంబంధమైన మనసుస్ను, గర్హింపును
కలిగియునన్టెల్తే, అది దేవుని యొకక్ ఏరాప్టుతో, ఆయన చించిన దానికి
పాతినిధయ్ం వహిసుత్ంది. ఈ దినములలో…
60 గురుత్ంచుకోండి, వరత్మానికుడు ఎలల్పుప్డు, వరత్మానము యొకక్
అంతములో వసాత్డు. అకక్డ సంఘయుగములో మనము ఎలా దానిని
పొందియునాన్మో మనకు తెలుసు.
61 ఇపుప్డు, గుఱఱ్ము మరియు ఎడల్ బండి దినములు ఎవరు? అది థరన్
యుగము యొకక్ ముగింపుయైయునన్ది. డండి, గుఱఱ్ము మరియు ఎడల్
బండి దినములు. వారు నీతీకరణము నందు విశావ్సముంచారు. దేవుడు
సంఘమును రోమనిజమ్ నుండి, కథోలిజమ్ నుండి, ఆయన దానిని ఆతమ్
సంబంధమైన పురోగతిలోనికి తీసుకొని వచాచ్డు, అదే, “నీతిమంతుడు విశావ్స

లముగా జీవిసాత్డు.” అది గుఱఱ్ము మరియు ఎడల్బండి కాలము. వారు
దాని నుండి ముందుకు వచాచ్రు…గుఱఱ్ము మరియు ఎడల్ బండి కాలము
ముగించబడింది.
62 ఇపుప్డు, తరువాత సాధించినది, రవాణా సౌకరయ్ములో కారుయై యునన్ది.
మరియు, మీరు గమనించారా, కారు ఎలల్వేళల దాని యొకక్ శకిత్ని పెంచుతుంది.
63 ఇపుప్డు, వెసీల్ యుగము యొకక్ అంతములో, ఆతమ్ సంబంధమైన పురోగతి
దావ్రా, శుదీధ్కరణలోనికి వచిచ్ంది, దాని భావము నీతీకరణము యొకక్ సిథ్తి నుండి,
శుదీధ్కరణము యొకక్ సిథ్తిలోనికి వచిచ్ంది.
64 ఇపుప్డు, మనము ముందుకు వెళుతుండగా, దీనిని మీరు
గురుత్ంచుకోవాలని, నేను కోరతాను, అదేమనగా, “సంఘము,” అని పిలుబడినది,
సంఘము కాదు. సంఘమనగా ఆతమ్సంబంధమైన సంఘము! వేలకొలది
సారుల్గా వేలకొలది మంది థరన్ లు, సంఘములో చేరారు, కాని పందికి
గుఱఱ్మునకు కటేట్ జీను అంటే ఎలా తెలియదో, వారికి డా శుదీధ్కరణము అంటే
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ఎంతమాతర్ము తెలియదు. దానిని రిచ్ వారికి ఏమియు తెలియదు. మరియు
వెసీల్ యుగములో, వేలకొలది సారుల్గా వేలకొలది మంది, శుదీధ్కరణమును
ఒపుప్కొనాన్రు, అయినను మంచులో వేసుకొనే టుల్ గురించి ఒక కుందేలుకు
ఎలాగు తెలియదో, వారికి దేవుని యొకక్ శుదీధ్కరణము శకిత్ని రిచ్
ఎంతమాతర్ము తెలియదు. డండి, వారికి పరి రణ్ముగా, అది తెలియదు.
65 కాని అకక్డ ఒక పర్జ దానిని సాధించారు. హలెల్ య! నేను ఎకక్డకు
వెళుల్చునాన్నో మీరు డండి. అకక్డ, “నీతీకరణము,” అనగా దేవుని దృషిట్లో
భావమును ఎవరో ఎరిగియునాన్రు, “పర్భువైన యేసుకీసుత్ దావ్రా దేవునితో
సమాధానమును కలిగియుండుట.” అకక్డ కొంతమంది థరన్ వారు
నమమ్కముగా యునాన్రు. వారు దానిని నమిమ్యునాన్రు. కాథలిక్ సంఘము ఏమి
చెపిప్నపప్టికి లెకక్ కాదు, వారు దేవుని వాకయ్మును నమిమ్, దానిపై నిలబడాడ్రు,
కారణమేమనగా ఆ యుగము యొకక్ వరత్మానికుడు, “నీతిమంతుడు
విశావ్స లముగా జీవించునని,” బోధించాడు. మరియు నీతిమంతులుగా
తీరచ్బడుటను రిచ్ వారు నమామ్రు. మరియు దేవుని యొకక్ కృప దావ్రా,
వారు నీతీకరణమును సాధించారు, మరియు మన పర్భువైన యేసుకీసుత్ దావ్రా
సమాధానమును కలిగియునాన్రు.
66 ఇపుప్డు, మరలా మనము గమనిసాత్ము, వారి వెనుక శుదీధ్కరణముతో
మెథడిసుట్ వారు వచాచ్రు. అకక్డ అనేకమంది మెథడిసుట్ వారు నిజానికి
శుదిధ్ చేయబడాడ్రు. అయితే దానిని రిచ్ అనేకమంది చెపుప్కొనాన్రుగాని,
దానిని రిచ్ వారికి తెలియదు. మెథడిసుట్ సంఘము శుదీధ్కరణమును రిచ్
బోధించింది. వాళుల్ మోకరించి, కేకలు వేసి, “దేవునికి మహిమ, నేను శుదిధ్
చేయబడాడ్ను!” అని అనాన్రు. తినన్గా వారు ముందుకు వెళిల్, వారు మునుపు
జీవించినటుల్ జీవించారు. కాని వారిలో కొందరు సీత్ పురుషులు నిజముగా
లోక కారయ్ముల నుండి శుదిధ్ చేయబడి, సమరిప్ంచబడి, ఒక వేరు చేయబడిన
జీవితమును జీవించారు. ఎందుచేత? అది కారు కాలమై యునన్ది. అది ఎకుక్వ
శకిత్ని తీసుకొనన్ది. కారు, ఆ పాత టి-మోడల్ కారు బహుశా, పదిహేను లేక
ఇరవై హార్స్ పవర్ ను కలిగియునన్ది. డండి, పదిహేను లేక ఇరవై గుఱఱ్ముల
శకిత్, ఆ రీతిగా ఇంజనులో సీసాలో పెటట్బడినటుల్నన్ది, శుదీధ్కరణము! సహజమైన
సిథ్తిలో సైనుస్ దేనినైనా సాధించియునన్టెల్తే, దేవుడు ఆతమ్ సంబంధముగా దేనినో
సాధించుచునాన్డు. ఏదో అనిన్వేళలా ముందుకు వెళుల్చునన్ది. శుదీధ్కరణము
యుగము తరువాత…
67 ఇపుప్డు, ఆ వృదధ్ బీవింగ్ టన్ మనిషిని తీసుకొందాము. మనిషి, ఎవరు ఆ
వృదుధ్డైన సోదరుడు బీవింగ్ టన్ కంటె ఒక గొపప్వాడైయునాన్డు? జాన్ వెసీల్, జారిజ్
వైట్ ఫీల్డ్, ఫినీన్, నాక్స్, అనేకమంది ఆ వృదధ్ మెథడిసుట్లు దానికొరకు చెమట
కారాచ్రు. వారు మి మీద నరకమును, హింసను శారు, కారణము ఏమనగా
దేవుని యొకక్ వాకయ్ము శుదీధ్కరణమును బోధించిందని వారు నమిమ్యునాన్రు,
కృపలో రెండవ మెటుట్, వారు దానితో నిలబడియునాన్రు, దానిని నమిమ్యునాన్రు,
మరియు దానితో వారు అదుభ్తములను చేసియునాన్రు. సరిగాగ్ హెనీ పోరుడ్వలె,
రవాణాలో గుఱఱ్పు దినము పైకి, పాత టి-మోడల్ కారుతో పైకి వెళాల్రు, మరియు
వెసీల్, థరన్ దినము పైకి కదిలియునాన్డు.



ఆఖరి కష్ణములు 17
68 తరువాత దానివెంబడి పెంతెకొసుత్ వచిచ్ంది. లోకములోని సైనుస్ కారును
తయారు చేసినటుల్గా, రైట్ సోదరులు, మి మీద యునన్ కారు కంటే
ఎంతో ఉనన్తమైన ఎగిరే యంతర్మును, విమానమును తయారు చేశారు,
కారణము ఇపుప్డు అతడు గాలిలోనికి వెళాల్డు. ఇపుప్డు, రైట్ సోదరులు, వారి
ఘనకారయ్ము దావ్రా, మి మీద ఒక గొపప్ ఆతమ్ సంబంధమైన కారయ్ము
జరుగబోవుచునన్దని పుటకు సైనుస్ను తీసుకొని దానికి మాదిరిగా చేశారు.
రైట్ సోదరులు మి మీద నుండి మనిషి పాదములను పైకి లేపే ఘన
కారయ్మును చేసినపుడు, పెంతెకొసుత్ కుమమ్రించబడి పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్
బాపిత్సమ్ముతో, ఆతమ్ సంబంధమైన వరముతో గాలిలోనికి తీసుకొని వెళిల్ంది.
అతడు గాలిలోనికి వెళాల్డు! ఓ, హలెల్ య! అతని పాదములను గాలిలోనికి
లేపి, గాలిలోనికి వెళిల్, అటుల్ చు ట్ ఈదగలిగాడు! ఓ, గుఱఱ్ము మరియు బండి
నుండి అతడు, ఎంత రము వెళాల్డు! కారు నుండి అతడు ఎంత రము
వెళాల్డు! అతడు గాలిలోనికి వెళాల్డు. అతడు టక టక మని శబద్ము చే త్,
ఊదుకొం , కొటుట్కొంటునాన్డు, కాని అతడు ఎగురుచునాన్డు. డండి,
మానవుడు మి మీద ఏమి సాధించాడో, కారణము అవి కనబడెడు వాటినుండి
తయారు చేయబడలేదు. వాకయ్ముతో నిలిచి, ఆకలి దపుప్లతో, ఆతమ్తో నింపబడిన
పర్జల దావ్రా, దేవుడు దేనినో సాధించగలడు.
69 ఇపుప్డు, వెసీల్ బయటకు వచిచ్, వాకయ్ము మీద అడుగు వేసి, అతని వెనుక
ఒక చెడడ్ పేరును కలిగి, ఒక పిచిచ్వాడని పిలవబడి, మరియు సమసత్మును
కలిగియుండకపోతే, అతడు ఎనన్ దానిని సాధించియుండేవాడుకాదు. కాని
వెసీల్, దేవుని యొకక్ గొపప్ శాసత్వేతత్లలో ఒకడు. దేవుని యొకక్ గొపప్ శాసత్వేతత్లలో

థర్ ఒకడు. సంఘములు ఏమి చెపిప్నవో, సంసథ్లు ఏమి చెపిప్నవో అని వారు
లెకక్ చేయలేదు. కాథలిక్ సంఘము ఏమి చెపిప్ందో థర్ లెకక్ చెయయ్లేదు, కాని
నీతిమంతుడు విశావ్స లముగా జీవిసాత్డని అతడు నమామ్డు! హలెల్ య!
అతడు దేవుని వాకయ్ము యొకక్ రసాయనములను తీసుకొని, ఏకముగా
యుంచాడు, మరియు సంఘము విశావ్సముతో కదిలింది. వెసీల్ దానిని రకత్ము
దావ్రా ఏకము చేసి, రకత్ము దావ్రా దానిని రుజువు చేశాడు, మరియు సంఘము
శుదీధ్కరణమును పొందింది. పెంతెకొసుత్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ బాపిత్సమ్మును
నమామ్రు, ఈ వాగాద్నము మీకు, మీ పిలల్లకు మరియు రసుథ్లందరికి, వారు
వాకయ్ములో నుండి ఆ రసాయనములను ఏకము చేసి, వారు గాలిలోనికి ఎగిరారు.
హలెల్ య! వారు బయటకు కదిలారు, కారణమేమనగా వారు అలాటివారు,
అలాటి దానిని నెరవేరచ్గలిగారు.
70 ఇపుప్డు, ఎందుకు ఈ మనుషులు దీనిని చేశారు? ఎందుకు థర్ దీనిని
కనుగొనాన్డు? వెసీల్ ఎందుకు దీనిని కనుగొనాన్డు? ఈ ఇతరులు ఎందుకు దీనిని
కనుగొనాన్రు? కారణమేమనగా, ఒక టి-మోడల్ పోరుడ్ను తయారు చేయగలిగే
పదారథ్ములు, ఇకక్డ మి మీద ఉంచబడాడ్యి. కారు పరుగెతుత్టకు కావలసిన
విదుయ్చఛ్కిత్ ఇకక్డయునన్ది. మిలో గాయ్స్ నికేష్పములునన్వి, యంతర్ములనీన్,
పిషట్న్ లనీన్, జనరేటర్ కు కావలసిన కారబ్న్, సమసత్ము ఇకక్డయునన్వి, అనిన్టిని
చేయటకు సమసత్మును వారు ఇకక్డ కలిగియునాన్రు, గమనించండి అది
పారంభమైంది…దానిని ఉతప్తిత్ చేసింది, దానిని సృజించలేదు. దేవుడే సృషిట్కరత్,
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ఆయన వాటిని ఇకక్డ యుంచియునాన్డు. కాని శాసీత్య పరిధిలో సహజముగా
దానిని నమిమ్న మనిషి, దానిలోనికి పరిశోధన చేసి, ఒక జవాబుకు బదులు,
“కాదు,” ను వారు తీసుకొనలేదు. వారు దానిని నమామ్రు. అది వారి యొకక్
హృదయములో ఒక పర్తయ్కష్తయైయునన్ది, మరియు అది నిజమై యునన్దని
వారు రుజువు చేయువరకు దానితో నిలబడియునాన్రు.
71 ఆ పర్కారముగానే జాన్ వెసీల్ శుదీధ్కరణను రుజువుచేశాడు. పదారథ్ములు
అకక్డ ఉంచబడియునన్వి, దేవుని వాకయ్ము దానిని తెచిచ్ంది. అతడు దానిని
నమామ్డు. సంఘము మొతత్ము, ఆంగిల్కన్ సంఘములో అందరు అతనిని
తోసివేసినను, అతడు తన ఒపుప్కోలుతో నిలబడి దానిని రుజువు చేశాడు.
తరువాత పెంతెకొసుత్ వారు వచిచ్ దానిని రుజువు చేశారు, కారణము వారు
పదారథ్ములను కలిగియుండిరి, మరియు పరిశుదాధ్తుమ్డు నిజమైయునాన్డు.
వారు గాలిలోనికి వెళాల్రు.
72 నీవు గమనించావా, ఆ శాసీత్య పురోగతిలలో ఒకటి, మరొక దానిని
వెంబడించింది, మరొక దానిని రిత్చేసింది. అది కేవలము ఒక ఉనన్తమైన

పమైయునన్ది. డండి? గుఱఱ్ము కంటే కారు రవాణాలో ఉనన్తమైన
పమైయునన్ది, మరియు విమానము కారు కంటే రవాణాలో ఉనన్తమైన
పమైయునన్ది, కాని అవి ఒకదానినొకటి వెంబడించినవి. గుఱఱ్పు శకిత్! ఆమేన్!

అది గుఱఱ్పు శకిత్యై యునన్టెల్తే, దేవుని శకిత్ సంగతి ఏమిటి? పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్
సంగతి ఏమిటి? పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ శకిత్ నినున్ నీతిమంతుడిగా తీరుచ్తుంది,
అదే పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ శకిత్, నినున్ శుదిధ్ చేసుత్ంది. అదే పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్
శకిత్, నినున్ శుదిధ్ చేసుత్ంది, నినున్ ఆయన సనిన్ధితో నింపుతుంది. వారు అ ఆ
లు ఎరుగని వారి శాసీత్య విజాఞ్నము, దానిని కనుగొంది. ఎందుచేత? వారు
ఆతమ్ సంబంధమైన శాసత్వేతత్లు. ఆమేన్. వారు దానిని సి, దానిని నమామ్రు.
మనిషి విదయ్ దావ్రా దానిని చేశాడు, సహజమైన శాసత్వేతత్. ఆతమ్ సంబంధమైన
శాసత్వేతత్ దానిని పర్తయ్కష్త దావ్రా చేశాడు. ఒకరు విదయ్ దావ్రా, మరొకరు పర్తయ్కష్త
దావ్రా చేశారు. ఓ, మనము సరిగాగ్ పైకి తెరచినటెల్తే, అకక్డ అనిన్ రకములైన
పదారథ్ములు ఉంచబడియునన్వి. నిజము.
73 దేవుడు ఎలా సాధించాడో, ఇపుప్డు అది ఎలా వెళుతుందో మనము
గమనిసాత్ము. పెంతెకొసుత్ వారు గాలిలోనికి వెళాల్రు. వారు ఎలా…తరువాత
అది సంఘమునకు తిరిగి పునరుదధ్రించబడింది, సవ్సథ్త, భాషలతో మాటాల్డుట,
పర్తయ్కష్త, ఆతమ్ యొకక్ వరములు. థర్ కు దానిని రిచ్ ఏమియు తెలియదు,
ఆలాగునే వెసీల్కి తెలియదు. వారు ఎనన్ దానిని బోధించలేదు, దానిని రిచ్
వారికి ఏమియు తెలియదు. అది వారి యుగమునకు బయట యునన్ది.
74 హెనీ పోరుడ్ ఏలాగున ఆ దినమున, రైట్ సోదరులకు ముందే, విమానమును

రిచ్ ఎరిగియునాన్డు? డండి, వారు దానిని ఎరిగియుండేవారు కాదు.
తరువాత అదే విషయము, ఆ వెనుక మనిషి, ఐదు వందల సంవతస్రముల
కితము, గుఱఱ్ము లేని బండిని రిచ్ ఏమియు తెలియదు. కాని అది అకక్డ
యుంటుందని బైబిలు మాతర్మే చెపిప్ంది. కాబటిట్, శాసీత్య పరిశోధన దావ్రా
వారు దానిని సాధించగలిగారు. అది మి మీద సంభవించినపుడు, ఆయన
సంఘము దావ్రా, దేవుడు సాధించిన దానికి పాతినిధయ్ం పాడు, “ఏలయనగా
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దృశయ్మైనవి అదృశయ్మైన వాటి దావ్రా నిరిమ్ంచబడియునన్వి.” డండి, దాని
యొకక్ పర్తిబింబము.
75 ఇపుప్డు, పెంతెకొసుత్ యుగము, గత యాభై సంవతస్రములుగా, అనిన్
రకములైన సమసత్ముతో, పర్పంచమంతా ఒక ఉజీజ్వము పంపింది. వారు
సవ్సథ్తలను కలిగియునాన్రు, రోగములు బాగు చేయబడాడ్యి, కుంటివారు
నడిచారు, గుడిడ్వారికి పు పునరుదధ్రించబడింది. పర్పంచము దానిని
నమిమ్ందని నీవు అనుకొంటావా? లేదండి. వారు థర్ ను నమమ్లేదు. వారు
వెసీల్ని నమమ్లేదు. వారు పెంతెకొసుత్ వారిని నమమ్లేదు. కాని దేవుడు, బైబిలును
తీసుకొనాన్డు, అతని పరిశోధనలో, దానిని చేయుటకు ఇషట్పడే మనిషి, బైబిలు
తీసుకొని అది నిజమై యునన్దని రుజువుచేశాడు. ఆమేన్. ఇపుప్డు మనము
దానిని తపప్క గురుత్ంచుకోవాలి, అవి ఒక మాదిరియై యునన్వని త్ దానిని
తపప్క నమామ్లి. ఇపుప్డు మనము పెంతెకొసుత్ యుగము పైకి జీవించాము.
పెంతెకొసుత్ యుగము, అది లవొదికయ యుగములోనికి వెళుతుందని నేను
ఇకక్డ రుజువు చేశాను.
76 అయితే ఇపుప్డు మరొకటి సంభవించింది. ఇపుప్డు మనము అంతరికష్ములో
పర్యాణించే ఒక వోయ్మగామిని కలిగియునాన్ము. జాన్ గెల్న్ మన మొదటి
వోయ్మగామి. అది విమానము కంటే పైగా ఎంతో రము వెళుతుందని మనము
కనుగొనాన్ము, విమానము దాని ఒతిత్డిలో అది వెళల్గలిగినంత ఎతుత్కే వెళుతుంది.
కాని ఈ అణుశకిత్ దావ్రా, అది ఇంకా గొపప్ శకిత్, అది విమానము కంటే
ఇంకా ఎతుత్నకు అతనిని నెడుతుంది, కనీసము విమానపు శకిత్ దానిలో లేదు.
అది నిజము. అతడు దానిని చేయగలిగాడు. మంచిది, ఇపుప్డు మనము ఒక
వోయ్మగామిని కలిగియునాన్ము, భౌతిక సంబంధమైన యుగము.
77 మరియు గురుత్ంచుకోండి, ఎలల్పుప్డు డా, వరత్మానికుడు ముందునన్
వరత్మానము యొకక్ చివరిలో వసాత్డు. మనము దానిని అకక్డ ని పించాము.
ఇపుప్డు మనము వోయ్మగాముల కర్మములో ఉనాన్ము. ఆమేన్ మరియు ఆమేన్!
దేవుడు కలిగియునాన్డు…
78 అకక్డ ఒక వోయ్మగామి యునాన్డని, అది ఎంత రము వెళల్గలదనగా, నీ
సహజమైన నేతర్ముతో డలేనంత వరకు, అకక్డ ఏ విధమైన ఒతిత్డియునాన్,
లేకపోయినా అది వెళల్గలదని, సైనుస్ దానిని రుజువు చేసియునన్ది. అతడు
చు ట్ వెళిల్, పర్పంచమంతా తిరగగలడు, కారణమేమనగా అది ఒతిత్డితో
నింపబడిన టాంక్ యైయునన్ది. ఒక వోయ్మగామి! ఓ, అయోయ్, అది ఎలాటి
యుగము రాబోవుచునన్ది? అవునండి, సహజమైన వాటికి రముగా, అది
ఆ బయట ఊడుచ్కొం పైకి వెళిల్పోతుంది.
79 అది దేనికి పాతినిధయ్ం వహిసుత్ంది? ఒక ఆతమ్ సంబంధమైన
యుగము, అకక్డ దేవుడు ఆతమ్సంబంధమైన వోయ్మగాములను
కలిగియుండబోవుచునాన్డు. ఆమేన్! వారు ఇకక్డే తినన్గాయునాన్రు!
హలెల్ య! గాలిలోకి పకిష్రాజులు, ఏ పకిష్కంటెను ఎతుత్గా వెళల్గలవు,
సమసత్మునకు పైగా వెళతాయి, (మహిమ!), వారు దేవుని యొకక్ వాకయ్మును
తీసుకొని, ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకేరీతిగా యునాన్డని రుజువు
చేసాత్రు. ఒక ఆతమ్ సంబంధమైన వోయ్మగామి! ఓ, అయోయ్! మహిమ! ఈ
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యుగములో జీవించుటను బటిట్, అది నాకు మంచి అను తినిసుత్ంది!
ఇపుప్డు, ఆతమ్ సంబంధమైన వోయ్మగామికి ఎలాటి ఒక అదుభ్తమైన విషయము!

డండి? అది ఏమిటి? భౌతిక సంబంధమైన శాసత్వేతత్లు ఏమి చేశారు? దానిని
సాధించగలిగియునాన్రు. మరియు దేవుడు, బైబిలుతో నిలబడే మనిషి దావ్రా,
“ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా యునాన్డని,” దానిని చెపిప్నపుడు,
ఎవరు ఏమి చెపిప్నపప్టికి, ఆ వాగాద్నమును రిచ్ భయపడనపుప్డు, దానితో
నిలిచియుండు. అది ఏమిటి? నీవు ఒక వోయ్మగామిగా మారతావు. నీవు
సంఘశాఖా ఆలోచనను దాటి నీవు వెళతావు. అది దేనినైనా దాటి వెళుతుంది.
అది సంఘ కారయ్ములను దాటి వెళుతంది. అదిగో బయట దేవునితో, ఆయనతో
మాతర్మే నీవు ఒంటరిగా నిలిచియుంటావు. వోయ్మగాములు!
80 గురుత్ంచుకోండి, ఒక వోయ్మగామిగా యుండుటకు గాను, వారు ఒక
టాంక్ లో పర్వేశించాలి, వారు తముమ్ను తాము నియంతర్ణ చేసుకోలేరు. అతనిని
అంతరికష్ము దాటి పైకి ఎతుత్టకు, అది ఒక రాడారు శకిత్ని, తీసుకొంటుంది,
అపుప్డు అతడు ఒక నియంతర్ణా శిఖరము దావ్రా, నియంతర్ణ చేయబడతాడు.
మహిమ! దేవుని యొకక్ ఆతమ్ సంబంధమైన వోయ్మగాములు ఆలాగునే యునాన్రు!
వారు ఒక టాంకులోనికి వసాత్రు, ఒక సథ్లములోనికి, ఒక శరీరములోనికి,
మరియు ఆ శరీరము కీసుత్ యొకక్ శరీరమైయునన్ది. తరువాత, అది ఇక వారు
కాదు, అది కాదు, అది జాన్ గెల్న్ కాదు, అది అతడుయునన్ టాంక్ యైయునన్ది.
అది ఇక యంతర్మై యునన్ది. అతడు కేవలము అకక్డ రొచ్ంటాడు, అతడు
ఏమియు చేయడు, “అది బాగునన్ది,” అని అకక్డకు వెళిల్ చెపేప్ నిజమైన
శుదధ్మైన ధైరయ్మును అతడు కలిగియునాన్డు, కారణమేమనగా సైనుస్ దానిని
రుజువుచేసింది.
81 కీసుత్లోనికి వచిచ్, ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకేరీతిగా యునాన్డని,
నమేమ్ మనిషి వారి సొంత ఆలోచనను తీసుకొనని వారు, అంతరికష్ములోనికి
కదిలి, పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా నియంతర్ణ చేయబడువారు, దేవునికి కావాలి. ఆమేన్.
వోయ్మగాములు! అయోయ్! ఆ పాత గుఱఱ్ము మరియు బండి నుండి అతడు
ఎంత రముగా యునాన్డో! విమానము నుండి అతడు ఎంత రముగా
యునాన్డో! నీతీకరణము నుండి, శుదీధ్కరణము నుండి, పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము
నుండి అతడు ఎంత రముగా యునాన్డో! వారు పకిష్రాజుల యొదద్కు
వసుత్నాన్రు. మొదటగా, వారు బలుల్లు, తరువాత వారు కోడి పిలల్లుగా మారారు,
తరువాత వారు కాకులుగా మారారు, కాని ఇపుప్డు వారు పకిష్రాజులై యునాన్రు.
ఏదీ వాటిని వెంబడించలేదు!
82 పకిష్రాజు ఒక పర్తేయ్కమైన పకిష్. అతడు ఏ ఇతర పకిష్ కంటెను ఎతుత్గా
వెళల్గలడు. అతడు డటానికి సిదధ్పడతాడు, పైకి వెళిల్నపుడు, అతడు
తన తలను పైకి లేపుతాడు. కొంతమంది పైకి ఎగిరిన తరువాత, వాళుల్
ఎకక్డయునాన్రో వాళల్కు తెలియదు, ’కారణమేమనగా అతడు ఎంత ఎతుత్
ఎగిరాడో, అంత రము కంటె ఎకుక్వ డలేడు. కాని కొందరు వెనుకకు తిరిగి
ఏమి జరుగుతుందో అని సాత్రు. అది పకిష్రాజుయైయునాన్డు. అతడు పైకి

చువరకు అకక్డ నిలబడగలడు, మరియు ఏమి చేయాలో ఒక వరత్మానము
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వినువరకు కనిపెడతాడు. అది దేవుని యొకక్ వోయ్మగామి. డండి? అది అనిన్
ఇతర పురోగతులను వెంబడించింది, ఎందుకు అది ఈ పర్గతిని వెంబడించదు?
83 యేసు కొరకు వోయ్మగాములు. ఆమేన్. కనీసము అతని సొంత శకిత్ దావ్రా
పైకి వెళల్డు. అతడు బయటకు పేలచ్బడతాడు. అతడు చేసే ఒకే పని, దానిలోనికి
వెళుల్టయే. నీవు చేయగలిగేది అంతమటుట్కే, దానిలోనికి వెళుల్టయే, దేవుడే
సాథ్నములో యుంచుటను మరియు కాలుచ్టను చేసాత్డు. అది ఇక ఎంతమాతర్ము
గాయ్స్ యొకక్ శకిత్ కాదు. లేక ఏదో సంఘ సిదాధ్ంతము కాదు. అదిగో ఆ
అంతరికష్ములోకి నినున్ బయటకు నెటేట్ది దేవుని యొకక్ అణు శకిత్యైయునన్ది.
ఆమేన్. ఓ! ఎందుచేత? అది ఏమిటి, ఈ వోయ్మగాములు ఎవరు? అతనికి
ఇంకేమియు అవసరము లేదు, వారు కలిగియునన్ది, వారు నీతీకరణము అను
మాటను తీసుకొనాన్రు. శుదీధ్కరణము అనుమాటను తీసుకొనాన్రు, కారణము
అతడు రిత్ బైబిలులోనికి వెళిల్యునాన్డు. ఆమేన్. అతడు దాని మొతత్ము లోనికి
వెళాల్డు, కారణమేమనగా, ఆయన ఎనన్డైనా వాగాద్నము చేసిన పర్తి వాగాద్నమును
నెరవేరచ్గలడని అతనికి తెలుసు. అతడు సరిగాగ్ అకక్డ రొచ్ని కనిపెడతాడు.
ఓ, అయోయ్! వాకయ్ము దానికై అది పర్తయ్కష్పరచబడుటకు కటట్బడియునన్ది.
నీవు రోగివైనటెల్తే, ఒక వోయ్మగామివైనటెల్తే, గురుత్ంచుకో, కీసుత్లో పర్వేశించు,
చివరి కష్ణములు లెకిక్ంపు కొరకు కనిపెటుట్ము. అంతవరకే. గుండును ఆయన
పేలుచ్తాడు, నీవు కలత పడవదుద్. ఇపుప్డు, అది సాధించబడిన కారణమేమనగా
దేవుడు దానిని వాగాద్నము చేశాడు.
84 ఇపుప్డు, వోయ్మగామి ఎంత గొపప్వాడు, ఇపుప్డు ఈ కారయ్ములనీన్, పాత
గుఱఱ్పు శకిత్ నుండి, కారు శకిత్ నుండి, విమానపు శకిత్కి వచిచ్యునన్వి! నీవు

డు, వోయ్మగామి, అతడు ఎంత ఎతుత్లో యునాన్డంటే, చివరకు అతడు
గుఱఱ్ము మీద మరియు బండిమీద యునన్ మనిషి డలేని వాటిని డగలడు.
అతడు ఎంత ఎతుత్లో యునాన్డనగా, చివరకు కారులో యునన్ మనిషి డలేని
దానిని డగలడు. అతడు తరక్ములో నుండి బయటకు వెళిల్యునాన్డు. ఆమేన్.
మహిమ! అది అంతే. మనిషి, సంసథ్, సంఘశాఖ సాధించిన ఏ పర్గతి కంటే,
అతడు వాటిని దాటి వెళాల్డు. “నీవు ఒక మెథడిసుట్వైనా, బాపిట్సుట్వైనా లేక
దీనికో దానికో, ఏకతవ్మునకో, దివ్తవ్మునకో,” దేనికి చెందియునాన్, లేక అది
ఏమైయునన్పప్టికి, అతడు ఒక వోయ్మగామి, అతడు తినన్గా అంతరికష్ములోనికి
పర్యాణము చేసాత్డు. ఆమేన్. నేను ఎంత కృతజుఞ్డనో!
85 గురుత్ంచుకోండి, వోయ్మగామి ఒక రాడార్ శకిత్ దావ్రా నియంతర్ణ
చేయబడతాడు. జాన్ గెల్న్ ను లోపలికి తెచుచ్టకు మీరు శారు. ఆ పెదద్
గొపప్ రాడార్ ను నేను కేప్ కెనావరల్ నొదద్ శాను, కనీసము మీరు అతనిని
ఎకక్డను డలేరు, కాని రాడార్ పుచునన్ మారగ్ము గుండా, అతడు ఎకక్డ
యునాన్డో మీరు చెపప్గలరు. అకక్డే అతడుయునాన్డు. డండి? మనము

డా ఒక రాడార్ ను కలిగియునాన్ము, అదే పారథ్న. వోయ్మగామిని నడిపించే
రాడార్ శకిత్ పారథ్న యైయునన్ది. “నా నామమున తండిని మీరు ఏది అడిగినను,
నేను దానిని చేతును.” డండి? పారథ్న ఏ మారగ్ములో వెళుతుందో కొంచెము
గమనించండి, అతడు ఏ దారిని వేలు పుచునాన్డో మీరు డగలరు,
ఆమేన్. సరిగాగ్ సంఘము ఏ విధానములో పారథ్న చేయుచునన్దో గమనించండి,
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ఆ పర్కారమే మిసెస్ల్ ఎగిరే మారగ్మును నీవు డగలవు. వోయ్మగాములు
ఏ మారగ్ము గుండా పర్యాణము చేయుచునాన్రో, సంఘము పారథ్న చేయు
విధానము దావ్రా నీవు దానిని చెపప్గలవు.
86 హ-ఓ! “పర్భువా, నిజానికి ఈ కారయ్ములయందు మాకు నమమ్కము లేదు,”
అని అతడు పారథ్న చేసాత్డు. ఇపుప్డు ఆ వోయ్మగామి కిందికి దిగివసుత్నాన్డు.
అంతే. ఓ, సోదరుడా!
87 అయితే అనీన్ సాధయ్మైనపుప్డు, “పర్భువా, సంఘముపై నీ ఆతమ్ను
కుమమ్రించుము, మరియు మాకు అవసరమైన దానిని దయచేయుము.
పరిశుదాధ్తమ్ను మాపై కుమమ్రించుము, పర్తి తరక్ము నుండి మముమ్ను బయటకు
తీసివేయుము, మరియు వాకయ్మే నిజమని నమిమ్, దానితోనే మేము తినన్గా
నిలబడుతాము.” అలాగైతే ఈ విధముగా తన తలను పైకి లేపుటకు ఆరంభించిన
తెరను గమనించండి. వోయ్మగామి పైకి, పైకి, ఇంకా పైకి గాలిలోనికి పైకి
వెళుల్చునాన్డు. హమ్! అదుభ్తము! ఏ సంఘశాఖయైనా, ఏ సిదాధ్ంతమునైనా
దాటి పైకి వెళుల్చునాన్డు.
88 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, నీతీకరణము ఒక సిదాధ్ంతముగా రాశి
చేయబడింది, అది నిజము, వారి యొకక్ మానవ నిరిమ్తమైన ఏ ఉపగర్హము
వలెనైనా, నీవు థరన్ వారి వలె నీవు నీతీకరణమును నముమ్తావు. వారు అదేయై
యునాన్రు, మానవ నిరిమ్తమైన ఉపగర్హములు, కాని ఇంక నేలమీద మీద
నుండి పైకి లేవలేదు. మీరు శుదీధ్కరణమును మరియు వారి ఉపగర్హములను
తీసుకోండి. “ థరన్ వారికి ఉపగర్హములు ఏమిటి?” అని చెపప్ండి. సరే, కీసుత్
సంఘము మరియు అకక్డునన్ వారి గుంపు. “వెసీల్ వారికి ఉపగర్హాలు ఏమిటి?
ఆ రీతిగా మెథడిసుట్ వారికి?” నజరేనువారు, పిలిగిమ్ హోలీనెస్ వారి మానవ
నిరిమ్తమైన ఉపగర్హములు. తరువాత పెంతెకొసుత్ మరియు వారి ఉపగర్హములు,
విమానము, నిశచ్యముగా, ఏకతవ్ము, దివ్తవ్ము, తితవ్ము, చతురధ్తవ్ము, అవనీన్
ఇంకా పైకి, ఫోర్ సేక్ ర్, చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్, అనీన్ ఇంక శాఖా సిదాధ్ంతములోనే
యునాన్యి.
89 కాని వోయ్మగామి శబద్ అవరోధమును బర్దధ్లు చేసాత్డు. అతడు తినన్గా
ముందుకు వెళిల్పోతాడు. అతడు ఏమియు వినడు. ఓ, అయోయ్! అతడు
వాటనిన్టిని దాటి వెళతాడు. అతడు ఎంతో పైన ఉనాన్డు, అకక్డ అనిన్ …
అతడు దేవుని యొకక్ సనిన్ధిలో జీవిసాత్డు. అవునండి. ఆయన దానిని వాగాద్నము
చేశాడు, ఆయన పర్ధాన యాజకుడై యునాన్డని ఆయన వాకయ్ము చెబుతుంది.
ఆ గొపప్ పెదద్ జాడ తెలిపే రాడార్ బయట కదులుటను నీవు సాత్వు? అతనిని

టములో గమనించుము. ఆయన వాగాద్నము చేసినటుల్గా, అగిన్ సత్ంభము
యొకక్ పములో కిందికి దిగివచుచ్టను నీవు గమనించగలవు. ఒక మనిషి
అకక్డ రొచ్ని, ఒక నిజమైన విశావ్సి, సైనుస్తో అకక్డ తరక్ము చేయడు. అతడు
ఎవరు? అతడు ఒక జాడ తెలిపే రాడార్ తెరయై యునాన్డు. అతనిని గమనించు.
అతడు చు ట్ వేలు పెటిట్ పెడతాడు. ఆమేన్. అది అకక్డయునన్ వోయ్మగామిని
పటుట్కొంటుంది. “నీవు కానస్ర్ ను కలిగియునాన్వు. నీవు పలానా-పలానా దానిని
కలిగియునాన్వు, నీవు పలానా-పలానా సథ్లము నుండి వచిచ్యునాన్వు. పర్భువైన
యేసు నినున్ బాగు చేసాత్డు.” హలెల్ య! అతడు నడిచి వెళిల్పోయాడు.
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వోయ్మగామి! ఓ, తపప్క అది ఎలాటి సంఘముగా యుండాలి! అది అకక్డ
యునన్ది.
90 ఆ పర్గతి సైనుస్ దావ్రా రుజువు చేయబడింది. అదిగో అకక్డ పర్పంచ
పర్దరశ్నలో, వారు దానిని అకక్డ పర్దరిశ్ంచారు. మనము దానిని పొందాము.
ఆమేన్. మనము వోయ్మగామి యుగములో జీవించుచునాన్మని పర్తి చోట
రుజువు చేయబడింది. డండి, “అది కనబడెడు పదారథ్ముల చేత తయారు
చేయబడలేదు.” డండి, అది, ఏదో పరలోకము నుండి తయారు చేయబడింది.
అది సవ్యముగా దేవుడే, నీవు ఆ ఆరవ పరిమాణములో యునాన్వు. అది దేవుని
యొకక్ శకిత్యై యునన్ది. మనము ఎలాటి సథ్లములో యుండియునాన్మనగా,
చివరకు ఆ పరిమాణములోనికి, సమాధిని, విలపించుటను దాటి, మెతత్ని గుడడ్
కపిప్, తపెటిట్, శాశవ్తముగా వెళల్నైయునాన్ను అని చెపుప్టకు, దాటి మనము
లేపబడియునాన్ము. హలెల్ య! మనమును వోయ్మగామిలో పర్వేశించాము, అది

రముగా వెళిల్పోయాము, అది ఎకక్డ యునన్దో సి మరలా తిరిగి వచాచ్ము.
మహిమ! అదిగో ఆకాశము దాటి ఆవల, మనిషి యొకక్ తరక్మును దాటి మన
గృహమునకు వెళుత్నాన్ము. అకక్డ ఒకక్ కష్ణములో ఒక రెపప్పాటులో వృదుధ్లు
ఎలా పాంతరము చెందుతారో. వృదధ్ సీత్, పురుషులు తిరిగి యౌవవ్నసుథ్లుగా
మారుటను మనము సాత్ము. “నీకు అది ఎలా తెలుసు?” బైబిలు దానిని
బోధిసుత్ంది. మరియు, దేవుడు ఒక వోయ్మగామిని పంపియునాన్డు, దానంతటిని

రిచ్ మనకు తెలుసు, ఆయన తిరిగి వచాచ్డు. అకక్డ మరణములను
రిచ్ భయము లేదు. మరణించుట అనగా ఏమీ కాదు. నిశచ్యముగా, అది

జీవించుటయైయునన్ది. అవునండి. అది సరిగాగ్ నీ పాదములను నేలమీద నుండి
పైకి లేపుటయే, ఆ పర్కారము మనము వెళిల్పోగలము. ఓ, ఎంత అదుభ్తము!
91 ఈ విషయములనిన్యు ఆయన వాగాద్నము చేశాడు, ఏలయనగా, హెబీ
13:8 లో “ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా యునాన్డని,” చెపిప్ంది.
ఈ కారయ్ములను చేయుటకు ఆయన సమరుథ్డు, తనున్తాను దేవుని యొకక్
వాకయ్మునకు అపప్గించుకొనే ఒకక్ మనిషి దావ్రా దేవుడు దానిని సాధించగలడు,
కారణము నేను గత రాతి చెపిప్నటుల్గా, ఆయన ఎలల్పుప్డు వాకయ్ముతో
నిలబడియునాన్డు.
92 ఇపుప్డు నీకు తెలుసా, వోయ్మగామి నిజముగా ఒక కొతత్ సంగతి కాదు.
ఏలీయా సంగతి ఏమిటి? అతడు ఒక వోయ్మగామియై యుండని యెడల, నేను
ఎనన్ ఒకరిని డలేదు. జాన్ గెల్న్ ఎనన్ వెళుల్టను రిచ్ ఆలోచించని
సథ్లమునకు అతడు వెళాల్డు.
93 మంచిది, నీకు తెలుసా, ఒకసారి ఒకరు మెలల్గా కదులు
బయలుదేరుటను వారు కలిగియునాన్రు. ఆయన పేరు హనోకు. అతడు
పైకి నడిచాడు, కాని అతడు ఒక వోయ్మగామి. నిశచ్యముగా అతడు ఒతిత్డి
చేయబడాడ్డు, అతడు ఏమియు మారవలసిన పనిలేదు. లేదు, అతడు నడవటము
పారంభించినపుడు, అతడు ఇదివరకే ఒతిత్డి చేయబడాడ్డు. అనిన్ పరిమాణముల
గుండా, సమసత్ నడిచి, దేవుని సనిన్ధిలోనికి నడిచివెళెల్ను.
94 ఆ పర్కారము ఒక వృదుధ్డు అలసిపోయి, ఇక ఎంతమాతర్ము చకక్గా
నడవలేకపోయాడు. అతడు యెజెబెలు యొకక్ పొటిట్ జుటుట్తో, రంగులతో,
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సమసత్ముతో వాదించాడు, చివరకు దేవుడు ఒక రథమును కిందికి పంపి, “ఈ
మధాయ్హన్ం నీవు మేఘముల గుండా పైకి సావ్రీ చేసి రావాలి.” అని అనాన్డు.
వోయ్మగామి!
95 ఒకసారి ఒకరు, మన అందరి కొరకు చనిపోవటానికి వచాచ్డు, మరియు
ఆయన దేవుడు ఆయనను డవ దినమున లేపాడు. ఐదు వందల మంది
మనుషులు, ఆయన మేఘములలో తీసుకొనిపోబడుచు, ఒక సవ్రముతో,
“నేను మరలా తిరిగి వసాత్ను,” అని చెపుప్టను వినాన్రు. తలు తిరిగివచిచ్
అనాన్రు, “మీ యొదద్ నుండి చేరుచ్కొనబడిన ఈ యేసే, నాయకుడైన వోయ్మగామి,
ఆయనయునన్ అదే రకమైన అమరత్ మైన శరీరములో అదే గదిలో, ఆ రీతిగానే
తిరిగివచుచ్ను.” హలెల్ య! “మరియు మనము ఆయన మహిమ గల శరీరము
వంటి శరీరము వలె, మనము ఒక శరీరమును కలిగియుంటాము, ఏలయనగా
ఆయన యునన్టుల్గానే మనమను ఆయనను సాత్ము.” ఓ, హలెల్ య!
ఆయన శబద్ అవరోధములనిన్టిని, తరక్పు అవరోధములనిన్టిని బర్దద్లు చేసి,
తరక్మును దాటి, మిగిలిన వాటనిన్టిని దాటి వెళిల్యునాన్డు.
96 ఎనన్డైనా దేవుని కొరకు నివసించే ఏ మనిషియైనా, ఆ పంచేందియములను
దాటివెళాల్లి, ఏ విదయ్నైనా దాటివెళాల్లి, మానవుడు సాధించే ఏ పర్గతినైనా దాటి,
దేవునిని నమిమ్, మరియు సమసత్మును ఒక పర్కక్న పెటిట్, ఆకాశములోనికి
తుడుచుకొం వెళాల్లి. ఆమేన్. ఓ, సహజముగా వోయ్మగాములు దేనిని
సాధించియునాన్రో, ఆతమ్సంబంధముగా, ఆయనను నమేమ్ పర్జల దావ్రా,
ఆయన సంఘము దావ్రా దేవుడు చేయగలడు. ఏ పురుషుడైనా లేక ఏ సీత్
యైనా, ఏ సమయములోనైనా, వాకయ్ము నొదద్ దేవునిని ఏది అడిగినా, అది ఒక
వోయ్మగామియై యునన్ది.
97 “ఓ, అది సమంజసమైనది కాదు. మొరర్పెటుట్చునన్, కేకలు వేయుచునన్
ఆ పర్జలు, దీనిని వినండి? ఓ, అది కనీసము సమంజసమైనది కాదు.” అని
వారంటారు. అది అరథ్ం కాదు.
98 ఎవరో నాతో అనాన్రు, “బెన్ హాం సోదరుడా, ఆ సథ్లమును సినపుడు,
నీవు ఒక కలను కలిగియునాన్వు” అని అనాన్డు. నేను ఎనన్ ఏ కలను
కలిగియుండలేదు. నేను పైన అకక్డ నిలబడియుండి, కిందికి సుత్నాన్ను,
నేను మంచము మీద పండుకొనియునాన్ను. నేను మంచము మీద యుండి
కలకనుచునాన్ను, కాని నేను పైనుండి కిందయునన్ నావైపు సుత్నాన్ను.

డండి? ఓ, ఆ ఉదయమున ఆయన నాకు ఒక చినన్ వోయ్మగామి సావ్రీని
ఇచాచ్డు, ఎటు వెళాల్లో పించాడు. ఖచిచ్తముగా నీవు ఎకక్డయునాన్వో,
నీ రాడార్ దానిని పుతుంది. ఇపుప్డు అది నేను కాదు, అది ఆయన
యైయునాన్డు. ఆ వరత్మానమును నముమ్చునన్ది, అది నీలో యునన్ ఆతమ్యే,
నేను ఎకక్డ యునాన్నో అకక్డ నిలబడియునన్ది పరిశుదాధ్తుమ్డే, నీవు ఆ రీతిగా
నముమ్తావు, అది తాకుతుంది; నీ జవాబు, తినన్గా తిరిగి ఇకక్డే యునన్ది.
వోయ్మగామి! ఆమేన్. ఓ, ఎంత అదుభ్తము! అవునండి.
99 గొపప్, శాసీత్య పరిజాఞ్నము ఒక గొపప్ కారయ్మును చేసింది. నీకు తెలుసా,
వారు దానిని ఎంత గొపప్గా చేశారంటే, చివరకు వారు వారిని రిచ్ వారే
భయపడుతునాన్రు. అది నిజము. వారు ఎంతో గొపప్తనమును పొంది,



ఆఖరి కష్ణములు 25
చివరకు వారిని రిచ్ వారే భయపడుతునాన్రు. నీకు తెలుసా, “అరథ్రాతికి
ఇంకా డు నిముషములునన్ది,” అని రెండు సంవతస్రముల కితము
వారు ఇకక్డ చెపాప్రు. వారు భయపడుతునాన్రు. వారు ఏమి చేసుత్నాన్రు?
ఇపుప్డు, మనిషి తన సహజమైన వోయ్మగామిని సాధించుటకు సమరుధ్డయాయ్డు.
ఇపుప్డు అతడు ఏమనుకొనుచునాన్డంటే, రషాయ్ ఎనన్డైనా ఈ దేశమును లేక
ఏ ఇతర దేశమునైనా పేలిచ్వేసినటెల్తే, అతడు చం డు మీదికి పర్యాణము
చేయబోవుచునాన్డు.
100 మొనన్టి దినమున నేను ఒక నిజమైన ఆకరష్ణీయమైన విషయమును

శాను. అకక్డ ఇదద్రు ఇండియన్ లు, చినన్ కుండల వంటి పొటట్లు కలిగి,
ఒకరితో ఒకరు మాటాల్డుకొనుచునాన్రు, నీకు తెలుసా, వారి తల మీద
ఈకలు తేలియుండగా, ఒకరిని ఒకరు నిమురుకొం , ఒకరి చేతులను
ఒకరు కుదుపుకొంటునాన్రు. “సోదరుడా, తెలల్ మనిషి, చం డు మీదికి
వెళుల్చునన్ందున, తిరిగి మనము మన దేశమును పొందుతాము,” అని
అనుకొనుచునాన్రు. “తెలల్వాడు చం ని మీదికి వెళుల్చునాన్డు, కాబటిట్ మనము
తిరిగి మన సొంత దేశమును కలిగియుంటాము.” అది మంచిదే.
101 ఓ, ఇపుప్డు ఈ వోయ్మగామి కాయ్నులను తయారుచేయాలని వారు
కోరుచునాన్రు. అటుల్వారు దానిలోనికి వెళల్గలరు. మరియు అణుయుగము
వచిచ్నపుడు, వారు పర్పంచమును పేలిచ్వేయబోవుచునాన్రు, వారు దీనిని లాగి
అందరు చం ని మీదకు వెళిల్, చం ని మీదకు ఒక యాతర్ చేసి, అంతా ఆ పైన
కలిగి, ఆ పర్కారము చం ని మీద మరొక ఏరాప్టును చేయాలనుకొనుచునాన్రు.
కాని వారు అకక్డకు వెళల్లేరు. వారు ఎనన్డైనా అకక్డకు వెళతారని, నా
హృదయమంతటిలో నేను నమమ్ను. డండి?
102 కాని, అదే సమయములో, ఒక నిజమైన విశావ్సి కీసుత్లోనికి అతని
వోయ్మగామిలోనికి పర్వేశించియునాన్డు. ఆమేన్. “ఒకే ఆతమ్ దావ్రా మనము ఒకే
వోయ్మగామి లోనికి బాపిత్సమ్ము పొందాము.” ఓ, ఒకే శరీరము! అది ఏ రకమైన
ఒతిత్డినైనా తటుట్కొంటుంది. వారు దానిని ఒక అగిన్ గుండములో పర్యతిన్ంచారు,
అది అగిన్కి తటుట్కొనియునన్ది, కాబటిట్ అది కాలిపోలేదు; వేడిని ఏడంతలుగా తీవర్
తరము చేశారు. సమసత్ముతోవారు దానిని పరీకిష్ంచారు, అది చకక్గా బయటకు
వచిచ్ంది. కాబటిట్, ఆతమ్ సంబంధమైన శాసత్వేతత్లు అది దేనినైనా తటుట్కోగలదని
రుజువు చేశారు. కాబటిట్ నిజమైన ఆతమ్ సంబంధమైన విశావ్సి, తనున్తాను
ఏకము చేసుకొని అనిన్టిని నముమ్ , వోయ్మగామిలోనికి (కీసుత్లోనికి)
పర్వేశించాడు; పెంతెకొసుత్ సిదాధ్ంతములను, బాపిట్సుట్ సిదాధ్ంతములను, మెథడిసుట్
సిదాధ్ంతములను ఒక పర్కక్న పెటాట్డు. అతడు సరిగాగ్ వోయ్మగామిలో పర్వేశించి,
“పర్భువా, అది ఎపుప్డు సిదధ్మవుతుంది?” అని అంటునాన్డు. ఓ, అయోయ్! అతడు
ఏమి చేసుత్నాన్డు? అతడు చినన్ టములకు వచిచ్, దేవుని వాకయ్ము యొకక్
చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపును వింటునాన్డు.
103 మీకు తెలుసా, జాన్ గెల్న్ ఆ ఉదయమున అకక్డ రొచ్నన్పుప్డు, వారు చివరి
కష్ణముల లెకిక్ంపును వింటునాన్రు. “పది, తొమిమ్ది, ఎనిమిది, ఏడు, ఆరు, ఐదు,
నాలుగు, డు, రెండు, ఒకటి, సునాన్.” డండి? అతడు ఏ సాథ్నమునకు
వెళిల్యునాన్డనగా, అకక్డ అది చెపప్బడింది, “అది ఎగిరిపోవటానికి అకక్డ
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ఇంకా డు నిముషములు సమయమునన్ది.” అది ఏమిటో వారికి తెలియదు.
సునాన్ “ఘడియను మనము కలిగియుండుటకు ఇంకా డు నిముషముల
సమయమునన్ది.”
104 ఇపుప్డు గమనించండి, కీసుత్లోయునన్ నిజమైన విశావ్సి. కీసుత్లోయునన్
వారికి ఏ శికాష్ విధియు లేదు. వాకయ్మును బోధించుము, తినన్గా వాకయ్ముతో
నిలచియుండుము. సంఘశాఖలు ఏమి చెపుప్తాయో నేను లెకక్చెయయ్ను
కాని వారు దానిని నమమ్బోవుచునాన్రు. వారు తినన్గా అకక్డ నిలబడతారు,
కారణమేమనగా అది వాకయ్మైయునన్ది. సంఘశాఖలు ఒక పెదద్ రచచ్చేసి,
వారిని తనిన్వేసి వారిని బహిషక్రిసాత్రు, వారిని బయటకు గెంటివేసి, “వారు
వెరి వారు,” అని అంతా ఆలాగును చేసాత్రు. కాని వారు తినన్గా వాకయ్ముతో
నిలబడతారు. దేవుడు దానిని వాగాద్నము చేసినంత వరకు, వారు అకక్డ
నిలబడియుంటారు, కారణము ఏమనగా వారు వోయ్మగాములు. వారు
వాకయ్మును నముమ్తారు. అకక్డ వారిని వదిలించుకొనే మారగ్మే లేదు. ఎలాగైనా,
వారు నినున్ విడువబోవుచునాన్రు, కాబటిట్ కొదిద్ సమయము వారిని ఒంటరిగా
యుండనివవ్ండి.
105 కాని వారు అకక్డయునాన్రు, కీసుత్ యేసులో పరలోకపు సథ్లములలో

రొచ్ని, చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపును వింటునాన్రు, సంఘ కాలములు
మొదలగునవి. మహిమ! అది నీకు మంచి అను తిని కలిగిసుత్ంది, కాదా?
చివరి కష్ణములు లెకిక్ంపును వినుట! చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు అనగా
ఏమిటి? “ఈ విషయములనిన్యు వాగాద్నము చేయబడాడ్యి, ఇకక్డ అవి
సంభవించియునన్వి. ఈ విషయములనిన్ వాగాద్నము చేయబడాడ్యి, ఇకక్డ
అవి సంభవించియునన్వి. ఈ దినమునకు ఆయన వాగాద్నము చేసిన ఘన
కారయ్ము, అది ఇకక్డే తినన్గా మన మధయ్యునన్ది.” వారు ఏమి చేసుత్నాన్రు?
చివరి కష్ణముల యొకక్ లెకిక్ంపును వింటునాన్రు. అది ఎంత రము
వచిచ్యునన్ది? థర్ యొదద్ నుండి మారగ్మంతటి గుండా వచిచ్ంది. చివరి
కష్ణముల లెకిక్ంపు! “నీతీకరణము, శుదీధ్కరణము…పది, తొమిమ్ది, ఎనిమిది,
ఏడు, ఆరు, ఐదు, నాలుగు, డు, రెండు…పైకి వెళిల్పోవుట!” వారు ఏమి
చేసుత్నాన్రు? ఎగిరిపోవుట కొరకు, సునాన్ ఘడియ కొరకు ఎదురు సుత్నాన్రు.
ఆమేన్.

[బర్దర్ బెన్ హాం గారు, ఎనిమిది గంటల తరువాత, రికార్డ్ చేసిన ఈ అదనపు
ముగింపు భాగానిన్ ఇకక్డ పేరా 106-111 వరకు చేరచ్డమైనది. సాయంకాలము,
ఆయనసనిన్ధిలో,అనే వరత్మానములో ఆయన దీనిని వివరించియునాన్రు, పేరా
4 నుండి 5 వరకు.—సంపా.]
106 ఈ గొపప్ కకష్ లో పర్వేశించుట కొరకు సంఘము సిదధ్పడుచునన్ది, మరియు
చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు యొకక్ గొపప్ సమయము. చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు
అనగా నేను ఏమి యోచిసాత్నో, నేను మీకు వివరించగోరుదును. ఇపుప్డు,
సంఘములో దానిగుండా మనము వెళిల్యునాన్మని నేను అనుకొంటాను.
ఇపుప్డు మీరు దానిని గమనిసేత్, సహజమైన వోయ్మగామి మిని విడిచి
పెటుట్టకు సిదధ్మగుచునన్పుప్డు, అకక్డ లెకిక్ంపు పది నుండి సునాన్కు
వెనుకకు వచుచ్చునన్ది. ఇపుప్డు, నేను ఈ వరత్మానమును విడిచి, దానిని ఆతమ్
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సంబంధమైన అనవ్యముతో మీకు ఇచిచ్నటెల్తే, అది ఈ ఉదయమున ఎంతో
సమయము పడుతుంది. అయితే నేను మీకు దానిని వివరించగోరుదును,
అదేమనగా పది, “లోక సంబంధమైన,” మనిషి సంఖయ్. కాని ఏడు “దేవుని
యొకక్ పరి రణ్ సంఖయ్.” ఆరు దినములలో ఆయన మాయ్కాశములను
సృజించియునాన్డు, మరియు ఏడవ దినమున ఆయన విశర్మించాడు. ఆరు
వేల సంవతస్రములు, పర్పంచము పాపముతో శర్మించాలని, లేక సంఘము
పాపమునకు వయ్తిరేకముగా శర్మించాలి, మరియు ఏడు అనేది వెయేయ్ండల్ పాలన,
సబాబ్తు.
107 ఏడు దేవుని యొకక్ పరి రణ్మైన సంఖయ్. ఇపుప్డు ఆయన సరియైన చివరి
కష్ణముల లెకిక్ంపును మనకు ఇచిచ్యునాన్డు. మరియు ఆయన చివరి కష్ణముల
లెకిక్ంపు పది కాదు, కాని ఏడు. ఏడు సంఘ కాలముల గుండా మనము దాని
గుండా వెళిల్యునాన్ము. పర్కటనలో మనము కనుగొనేదేమంటే, మొదటి చివరి
కష్ణములు లెకిక్ంపు మొదటి యుగమైయునన్ది. రెండవ చివరి కష్ణములు
లెకిక్ంపు రెండవ యుగమైయునన్ది. ఇంకా పైకి ఏడవ చివరి కష్ణములు
లెకిక్ంపు వరకు, మరియు ఆ చితర్ము గీయబడియుండగా, మనముందు
పర్తయ్కష్ముగా అది ఇకక్డయునన్ది. అదే ఈ చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపును మనము
కలిగియునాన్ము. మొదటగా లెకిక్ంచబడిన సంఖయ్ ఎఫెసు. రెండవది సుమ్రన్,
సుమ్రన్యైయునన్ది. తరువాత పెరగ్ము. తుయతైర. ఐదవది సారీద్స్. ఆరవది
ఫిలదెలిఫ్యా. మరియు ఏడవది లవొదికయ, చివరి సంఘకాలము. తరువాత అది
సునాన్ సమయము, ఏలయనగా వాటి నిరీణ్త కాలమును సేవించిన తరువాత,
సంఘము వెళిల్పోవలసియునన్ది. ఇపుప్డు తుయతైర సంఘకాలము వచిచ్,
వెళిల్పోయినదని మనకు తెలుసు, ఎఫెసు సంఘకాలము వచిచ్ంది మరియు
వెళిల్పోయింది, ఫిలదెలిఫ్యా సంఘకాలము వచిచ్ంది మరియు వెళిల్పోయింది.
మరియు మనము ఏడవ సంఘకాలము యొకక్ అంతములోయునాన్ము,
లవొదికయ సంఘకాలము. అదే చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపుయైయునన్ది.
108 మీరు గమనించినటెల్తే, మన గత సంఘకాలముల పాఠములలో, ఆయన తన
కుడిచేత ఏడు నకష్తర్ములను పటుట్కొనియునాన్డు, అది “ఏడు సంఘకాలముల
యొకక్ ఏడుగురు సేవకులు.” దేవుడు తన చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపును
తీసుకొనగా, పర్తి ఒకక్ పరి రణ్ముగా గురిత్ంచబడాడ్రు. ఆయన వెళిల్పోయిన
సమయము నుండి, ఆయన తిరిగి వచుచ్ సమయము వరకు, ఆయన తన
నామము కొరకు ఒక పర్జను పోగుచేయుచునాన్డు, పెంతెకొసుత్ దినము
పారంభము నుండి. మొదట ఎఫెసు సంఘము, ఆ సంఘ నకష్తర్ము మరియు
వరత్మానికుడు పరిశుదధ్ పౌలు. అతడు వచాచ్డు, మరియు నంబరు ఒకటి
లెకిక్ంచబడింది. రెండవ సంఘకాలము, సుమ్రన్, దాని వరత్మానికుడు ఐరేనియస్,
అంతములో సంఘకాలమును నడిపిన దేవుని గొపప్ పరిశుదుధ్డు. డవ
సంఘకాలము, పెరగ్ము, వరత్మానికుడు పరిశుదధ్ కొలంబా, ఒక గొపప్ దేవుని
పరిశుదుధ్డు. చీకటి యుగముల గుండా, హింసా కాలములో, నాలగ్వ యుగము,
నాలగ్వ లెకిక్ంపు, వరత్మానికుడు, ర్స్ వాడైన పరిశుదధ్ మారిట్న్, ఫాన్స్ నుండి
వచిచ్న గొపప్ పరిశుదుధ్డు. ఐదవ సంఘకాలము, మరియు దాని వరత్మానికుడు,
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చివరి కష్ణములు లెకిక్ంపు మీద మారిట్న్ థర్. ఆరవ యుగము, చివరి కష్ణముల
లెకిక్ంపు మీద జాన్ వెసీల్.
109 ఇపుప్డు మనము ఏడవ యుగములోయునాన్ము, లవొదికయ
సంఘకాలము. మరియు చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు మీద, ఏలీయా రెండవసారి
పర్తయ్కష్మగుట కొరకు, ఆ గొపప్ వరత్మానికుని కొరకు మనము ఎదురు

సుత్నాన్ము. అది పర్తయ్కష్మైన వెంటనే, అపుప్డు సునాన్ సమయము
మరియు సంఘము దాని గృహమునకు వెళిల్పోతుంది, అంతరికష్ములోనికి,
ఆకాశములోనికి, చం డు నకష్తర్ములను, సమసత్మును దాటి యేసును
కలుసుకొంటుంది.
110 ఇది ఎకక్డ నుండి వచిచ్ంది, వారు ఎకక్డికి వెళతారు? ఈ వోయ్మగామిలోనికి.
మొదటి సాథ్నములో ఈ పర్జలు ఎలా ఈ వోయ్మగామిలోనికి పర్వేశిసాత్రు? పర్తి
సథ్లములో, పర్తిసారి, ఆ విధానములోనే వారు లోనికి వెళతారు. అది నిజము.
మొదట చేసిన అదే విధానము దావ్రా లోనికి రావలసియునన్ది, కారణము
ఏమనగా ఈ గొపప్ కకష్ యొకక్, ఒక గొపప్ శరీరము యొకక్ పర్జలైయునాన్రు.
అది నోవహు కాలములోయునన్ది, అకక్డ ఒకే ఒక దావ్రమునన్ది, మరియు
ఆ దావ్రమే ఒకే ఒక పర్వేశ దావ్రమైయునన్ది. లోనికి పర్వేశించిన సమసత్ము,
వారు నీతీకరణము కింద వారు మొదటి అంతసుథ్లోనికి, రెండవ అంతసుథ్లోనికి,

డవ అంతసుథ్లోనికి వెళిల్నపప్టికి లెకక్కాదు. వారంద ఒకే దావ్రము గుండా
లోనికి వచాచ్రు.
111 ఈ వోయ్మగామి దినమున డా అది అదే కారయ్మైయునన్ది. మనమును ఒకే
మారగ్ము గుండా, ఒకే దారి గుండా, ఒకే వరత్మానము దావ్రా, ఒకే కీసుత్ దావ్రా,
పెంతెకొసుత్ దినమున వారు పొందిన ఒకే శకిత్ దావ్రా లోనికి రావలసియునన్ది.
ఒకే మారగ్ము! అది అనిన్ వేళలా ఒకక్టేయైయునన్ది, కారణమేమనగా అది
ఒకే దావ్రమైయునన్ది. ఈ శరీరములోనికి మనము ఎలా పర్వేశిసాత్ము?
దావ్రము దావ్రా. మరియు యేసే ఈ శరీరమునకు దావ్రమైయునాన్డు.
కాబటిట్ మనము లోనికి వచిచ్, దావ్రము దావ్రా, యేసుకీసుత్ దావ్రా తిరిగి
జనిమ్సాత్ము. ఇపుప్డు లవొదికయ నొదద్, చివరి ఆఖరి కష్ణముల లెకిక్ంపు నొదద్,
దావ్రము సివేయబడుటకు సిదధ్ముగాయునన్ది, మరియు సంఘము,
శర్మలకాలమంతటికి పైగా, సమసత్మునకు పైగా దాని కకష్ లోనికి వెళుతుంది,
మరియు ఆకాశ మహాకాశములకు పైగా, దాని దారిగుండా చాలా పైకి ఎగిరి,
సంఘమును దేవుని యొకక్ రొముమ్నకు మోసుకొనిపోతుంది. ఆమేన్.[టేపు మీద
ఖాళీ ఉంది.—సంపా.] ఆమేన్.
112 ఆ ఉదయమున జాన్ గెల్న్ ఎగిరిపోయినపుడు, అందరు వారి ముఖములు
వాలిచ్ ఏడుచ్ , పారిథ్ంచు అతడు ఏమి సాధించబోవుచునాన్డు అని
ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. మొదటి సంగతి, కేప్ కెనవరాల్ వదద్, ఆ అగిన్ అణువులను
విసత్రింపచేయుచుండగా, ఆ గొపప్ మిసైల్ (అగిన్ బాణము), పైకి లేపబడింది,
గాలిలోనికి పైకి వెళుల్చునన్ది, పర్జలు కేకలు వే త్, ఏడు త్, పైకి వెళుల్చునన్ వారి
వోయ్మగామికి ఏమి సంభవించబోవుచునన్దని ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి.
113 ఓ, అయితే సంఘము, మహిమ, ఆమె డా కొంత అగిన్ని
వాయ్పింపచేయుచునన్ది. ఆమేన్. చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు వచుచ్చునన్ది! ఆమేన్!
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“నీతీకరణము, శుదీధ్కరణము, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ బాపిత్సమ్ము, లవొదికయ
సంఘకాలము,” మనము అంతములోవునాన్ము! యేసుకీసుత్, నినన్, నేడు,
నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డు! విషయము ఏమిటి? “పది, తొమిమ్ది,
ఎనిమిది, ఏడు, ఆరు, ఐదు, నాలుగు, డు, రెండు, ఒకటి, సునాన్!” వారు ఇకక్డ
ఏడుచ్టలేదు, కాని సంఘము దాని యొకక్ వోయ్మగామి, కీసుత్తోయుండుటకు,
ఆకాశములలోనికి కదులుచుండగా, అకక్డ పాటలు పాడుచు, కేకలు వేయుచు,
వారు దేవునిని సుత్తిసుత్నాన్రు. ఆమేన్.
114 సహజమైన ఘన కారయ్ములో, వారు చందర్మండలము లోనికి
ఎగిరారు. ఆలాగునే ఆతీమ్య ఘన కారయ్ములో, మనము పరలోకము వైపు
ఎగిరిపోవుచునాన్ము. ఆమేన్! సహజమైన వోయ్మగామి చం ని మీద అతనికి
ఒక సథ్లమును కనుగొనుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్డు. మనమైతే ఇది వరకు,
పరలోకములో ఒక సథ్లమును కలిగియునాన్ము. “నా తండి ఇంట అనేక
నివాసములు కలవు, నేను వెళిల్ మీకు సథ్లమును సిదధ్పరచి, తిరిగి మిముమ్ను
ఇకక్డకు తీసుకొని వచుచ్టకు, ఒక వోయ్మగామిని మీ కొరకు పంపుతాను.”
చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు జరుగుచునన్ది! నీవు దానిని నముమ్తావా? ఆమేన్!
చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు! “పది, తొమిమ్ది, ఎనిమిది, ఏడు, ఆరు, ఐదు, నాలుగు,

డు, రెండు, ఒకటి, సునాన్!” అగిన్ వాయ్పించుట ఆరంభమవుతుంది, పరిచరయ్కు
మహిమలో కిరీటము పెటట్బడుతుంది. హలెల్ య! మరియు ఆ పాత వోయ్మగామి
పైకి ఎగిరిపోవుట ఆరంభమవుతుంది, చం ని వైపు గురి పుట లేదు, కాని
మహిమ వైపు గురి పుతుంది. అదిగో ఆమె అకక్డయునన్ది, దేవుని యొకక్
అగిన్ చు ట్ వాయ్పించుచునన్ది. పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ శకిత్, మనిషి ఎనన్డైనా
సాధించిన దేనికంటెను పైగా దాటి, చం డు, నకష్తర్ములకు పైగా దాటి
వెళుతుంది. సంఘము, ఈ ఉదయములలో ఒక ఉదయమున, పరలోకమందునన్
దేవుని రొముమ్ మీదకి, ఆమె ఎగిరిపోతుంది. సేన్హితులారా. వారి సహజమైన
కారయ్ముల దావ్రా మనిషి, వారు సాధించగలిగిన వాటిని సాధించియునాన్రు,
కాని దేవుడు, దానిని ఆతమ్ సంబంధముగా దానిని మాదిరి చేశాడు. (నేను దానిని
ఇకక్డ రుజువు చేశాను.)
115 తవ్రగా మనము వోయ్మగామిలోనికి వెళదాము! కొదిద్ సేపటిలో తలుపులు

యబడతాయి. చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు ముందుకు కొనసాగుచునన్ది!
సైనుస్ వారి చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు, డు నిముషములే ఉందని చెపుతుంది.
మనది దానికంటె ముందుగావునన్ది, అది “ఒకటి,” అయియ్ంది, “సునాన్కు!”
సిదధ్ముగాయునన్ది. మనము లోనికి వదాద్ము. చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు
పారంభమైనదని నీవు నముమ్తునాన్వా? అలాగైతే ఒకక్ కష్ణము మన తలలను
వంచుదాము.
116 తండీ! “పది, తొమిమ్ది, ఎనిమిది, ఏడు, ఆరు, ఐదు, నాలుగు, డు,
రెండు…” దేవా! “దేశములు బర్దధ్లగుచునన్వి, ఇశాయేలు మేలొక్నుచునన్ది,
పర్వకత్లు ముందుగా చెపిప్న చనలు; అనుయ్ల దినములు లెకిక్ంచబడినవి,
సంకటములు బాధించుచునన్వి, ఓ, విడువబడినదానా, నీ యజమాని యొదద్కు
తిరుగుము.” ఎలాటి దినము! సాయంకాలపు వెలుగులు పర్కాశించుచునన్వి.
ఓ, దేవా, పర్తి అవిశావ్సి తన విదాయ్పరమైన తలంపులనిన్టిని, నీ వాకయ్మునకు
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విరుదధ్మైన ఆలోచనలనిన్టిని ఒక పర్కక్న పెటిట్, ఈ ఉదయమున ఈ
మహిమకరమైన వోయ్మగామిలోనికి వారు పర్వేశించాలని మేము పారథ్న
చేసుత్నాన్ము, ఏలయనగా మేము ఆ వోయ్మగామిలో ఒక భాగముగా మారుటకు
దానిలోనికి జనిమ్ంచియునాన్ము!
117 పరలోకపు తండీ, ఈ గొపప్ కీసుత్ శరీరములోనికి, పరిశుదాధ్తమ్లో
విశావ్సులకు నీవు బాపిత్సమ్మును ఇసాత్వని, నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. ఈ ఉదయమున
ఈ కొలను, పర్జలతో నిండిపోవును గాక, వారి పాపములను ఒపుప్కొనుచు,
యేసుకీసుత్ నామములో సమాధిచేయబడి, ఆ పాత వోయ్మగామిని ఎకుక్దురు
గాక, పర్భువా, అది చం డు, నకష్తర్ములను దాటి, సిదాధ్ంతములను
సంఘశాఖలను దాటి వెళిల్పోవుదురు గాక. మేము చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపును
కలిగియునాన్ము. అకక్డ ఏమియుంటుందో, ఆ డు దశలను రిచ్ నీవు
మాకు చెపాప్వు. సంఘ యుగములను రిచ్ అవి ఎలా వెళతాయో నీవు చెపాప్వు,
మొదటి సంఘకాలము, రెండవ సంఘకాలము, డవ సంఘకాలము,
నాలుగు, ఐదు, ఆరు. ఈ లెకిక్ంపు ఏడు. మరియు ఏడు తరువాత, ఈ కాలము;
మనము ఇదివరకే ఇందులో ఉనాన్ము, చివరి సంఘ కాలము. మరియు
ఇపుప్డు, చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు పారంభమైంది. యుగములు లెకిక్ంచబడి
ముగించబడినవి, థర్ యుగము, వెసీల్ యుగము, పెంతెకొసుత్ యుగము.
ఇపుప్డు, దేవా, వోయ్మగామిలోనికి పోగుచేయబడుట జరుగుచునన్ది, దాని
ముందు ఒక పెదద్ తదద్ములో, మనము మహిమను డగలము, యేసును

డగలము, ఆయన యొకక్ శకిత్ అంతటితో ఆయనను డగలము, ఆయన
యొకక్ వాగాద్నమునిన్టిలో డగలము. ఆయన వాగాద్నము చేసిన సమసత్ము
మన మీద పర్తిబింబించుచునన్ది. దీనిని బటిట్ నీకు కృతజఞ్తలు.
118 దేవా, ఈ దినమునయునన్ సంఘము తవ్రగా సురకిష్తమైన సథ్లములోనికి
వెళల్దురు గాక, ఏలయనగా సునాన్ ఘడియ వసుత్ంది, మరియు ఆ గొపప్
వోయ్మగామి, వోయ్మగామి విమానము సివేయబడుతుంది. నోవహు తన
వోయ్మగామిలో పర్వేశించునటుల్గా మనమును వెళతాము, అదియునన్టుల్గా,
తీరుప్ జలములనిన్టికి పైగా అతడు తేలియాడాడు. తండీ, మేము నీలోనికి
పర్వేశించగోరుచునాన్ము, ఆ పర్కారము మేము కాలము అను పర్వాహముల
గుండా తేలియాడు , అంగారక, శుకర్, బృహసప్తి గర్హాలు దాటి, మిలీక్-వైట్
వే మీదుగా పైకి, పైకి, ఇంకా పైకి వెళతాము, సహజమైన వోయ్మగామికి దానిని

రిచ్ అకక్డ ఏమియు తెలియదు. కాని మేము దానిని సాత్ము, ఆ పర్కారము
మేము వెళుల్టకు సిదధ్పడునటుల్, ఒక చన కొరకు, నీవు అతనిని చేయనిచాచ్వు.
మేము మి మీద నుండి కదులుచునాన్ము. పర్భువా, దానిని దయచేయుము.
యేసుకీసుత్ నామములో నేను దానిని అడుగుతాను.
119 పర్భువా, ఇకక్డ చేతి రుమాళుళ్ ఉంచబడినవి, ఆ రోగులు వాటిని
పంపియునాన్రు. వారు నముమ్చునాన్రు, పర్భువా. ఈ ఉదయమున వారు రిత్
అవయవములు గల వోయ్మగాములుగా మారుదురు గాక. దీని మీద ఆయన
బైబిలును పర్తిబంబింపచేయుచునన్, సరవ్శకిత్గల దేవుని శకిత్, అదేమనగా
వారు పౌలు శరీరము నుండి తీయబడిన చేతి రుమాళళ్ను, నడికటుట్ గుడడ్లను
రోగుల మీద, పీడించబడుచునన్వారి మీద ఉంచినపుడు వారు సవ్సథ్పడాడ్రు. ఆ
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వోయ్మగామి విశావ్సి నముమ్ను గాక, అది అతనిని తాకినపుడు, పర్భువా, వారు
వాయ్ధిని వెనక విడిచిపెటిట్, వారు పైకి ఎగిరిపోవుదురు గాక! ఇకక్డయునన్ పర్తి
రోగి ఇపుప్డే తినన్గా ఆయన వాగాద్నములోనికి, ఆయన వాకయ్ములోనికి కీసుత్
యేసులోనికి పర్వేశించుదురు గాక, పర్భువా, “నా నామమున తండిని మీరు ఏది
అడిగినను, నేను దానిని చేసాత్ను,” అని చెపుప్దురు గాక. వారు లెకిక్ంచుటను
పారంభించుదురు గాక, “పది, తొమిమ్ది, ఎనిమిది, ఏడు, ఆరు, ఐదు, నాలుగు,

డు, రెండు…సునాన్, వెళిల్పోవుదురు గాక!” వారు పడకల మీద నుండి,
మంచముల మీద నుండి, వాళుళ్ ఎలా యునన్పప్టికి, వారు పైకి లేచుదురు గాక.
రోగము యొకక్ సంకెళళ్తో పడిపోయిన సిథ్తినుండి పైకి లేచుదురు గాక, ఎవవ్
దానిని రిచ్ ఏమియు ఎరుగని, వైదుయ్లు’ ఎరుగని, సైనుస్ ఎరుగని, అదిగో ఆ
అంతరికష్ములోనికి వెళుల్దురు గాక. అకక్డ బైబిలు యొకక్ శాసీత్య పరిశోధన
దావ్రా, ఆతమ్ సంబంధమైన పరిశోధన దావ్రా, బైబిలు దావ్రా, ఆయన ఎలల్పుప్డు
దేవుడైయునాన్డని, ఇంక ఆయన దేవుడుగానే మిగిలియుంటాడని, ఎలల్పుప్డు
దేవుడుగాయుంటాడని, పుటకు దేవుడు వాగాద్నము చేసియునాన్డు, ఆయన
సరవ్ శకిత్మంతుడు, సరావ్ంతరాయ్మి, సరవ్ శకిత్మంతుడు, సరవ్ జాఞ్ని, ఆయన తన
మాటను నిలబెటుట్కొంటాడు; ఆయన అనిన్ కారయ్ములు చేయగలడు, మరియు
నముమ్ వానికి సమసత్ము సాధయ్మేనని ఆయన వాగాద్నము చేశాడు. దేవా, దానిని
దయచేయుము.
120 ఆ దారి తపిప్న పురుషుడు లేక సీత్, బాలుడు లేక బాలిక, ఈ ఉదయమున,
దేవుని వాకయ్ము యొకక్ చివరి కష్ణములు లెకిక్ంపులో లేని యెడల, మనము
తినన్గా కిందయునాన్మని, చివరిది లెకిక్ంచబడుట ముగించబడినదని
తెలుసుకొందురు గాక. ఏ సమయములోనైనా, ఆమె “సునాన్” అని కేకవేయుటకు,
సంఘము వెళుల్టకు సిదధ్మైయునన్ది. వరత్మానము ముగించబడుట మనము

సాత్ము. మనము గతరాతి మాటాల్డియునన్టుల్గా, హింస లేచుటను మనము
సాత్ము. కాలము సమీపమైయునన్దని మనకు తెలుసు. చివరి కష్ణముల

లెకిక్ంపు సమాపత్మైనది. సంఘకాలములను కిందికి తెచుచ్టకు వేదిక నొదద్ నీవు
మాకు సహాయము చేశావు, సమసత్మును తీసుకొని నీవు రుజువు చేశావు, ఇపుప్డే
తినన్గా ఏ సమయములోనైనా, అది సంభవించవచుచ్ను. సరవ్శకిత్గల దేవా,

మాయ్కాశములను సృజించినవాడా, నీ కనికరములను పర్జలకు పంపుము,
మరియు నీవు వారి కొరకు దాచియుంచిన వాటిని వారికిముమ్, ఏలయనగా యేసు
నామములో మేము అడుగుచునాన్ము.
121 పర్తి పురుషుడు మరియు సీత్ వారి తలలను వంచియుండగా. ఈ
ఉదయమున ఇకక్డ ఎవరైనా కీసుత్ను తమ సొంత రకష్కునిగా ఎరుగని
వారు యునన్టెల్తే, మరియు ఆయనను తెలుసుకొనగోరినటెల్తే, దేవుని కృప
యొకక్ వోయ్మగామి సిథ్తిలోనికి పర్వేశింపగోరియునన్టెల్తే, ఎతత్బడుటలోనికి
వెళల్గోరుచునన్టెల్తే, నీ చేతిని ఎతిత్ ఈలాగు చెపుప్, “నేను సిదధ్ముగాయునాన్ను,
నేను ఎతత్బడగోరుటకు సిదధ్ముగాయునాన్ను, బెన్ హాం సోదరుడా. నా కొరకు
పారిథ్ంచు.” పర్భువు నినున్ దీవించును, పర్భువు నినున్ దీవించును, నినున్. పర్భువు
నినున్ దీవించును, మరియు నినున్. బయట, లోపల, నీవు ఎకక్డయునన్పప్టికి,
కేవలము నీ చేతిని ఎతుత్ము. దీని దావ్రా చెపుప్, “దేవా, ననున్ లోనికి తీసుకో.”



32 పలుకబడిన మాట

దేవుడు నినున్ దీవించును. “చివరి కష్ణములు లెకిక్ంపును నేను వినగోరుచునాన్ను.
నేను దానిని వినగోరతాను. అగిన్ పైకి వెళిల్నపుడు, ఇకక్డ గుఱఱ్ము మీద బండి
మీద నేను రొచ్నుట నాకు ఇషట్ము లేదు, నేను సురకిష్తముగా యునాన్నని
నేను తెలుసుకొనగోరుదును. కారు మీద సావ్రీ చేయుచునన్ సంఘములో
నేను ఉండబోవుట లేదు. కొంచెము మి మీద నుండి అతని పాదములను
పైకి లేపి, బాగా శబద్ము చే త్ ఎగిరే వారి మధయ్ నేను ఉండబోవుట లేదు.
చం నికి మరియు నకష్తర్ములను దాటి అవతలకు తీసుకొని వెళేల్ దానిలో నేను
ఉండగోరుచునాన్ను. నేను చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపును వినగోరుచునాన్ను; ఏదో
సిదాధ్ంతము కాదు, ఏదో సంసథ్ కాదు. కాని నేను కీసుత్లో ఉండగోరుచునాన్ను,
అకక్డ మనుషులు తరిక్ంచే దేనినైనా నేను దాటి వెళల్గోరుచునాన్ను. నేను
వెళల్గోరుచునాన్ను.”
122 మనము పారిథ్ంచకముందు మరొకరు అకక్డయునాన్రా? యవవ్నసుథ్రాలా,
దేవుడు నినున్ దీవించును. యవవ్నసుథ్డా, దేవుడు నినున్ దీవించును. ఆ
వెనుకయునన్ నీవు, దేవుడు నినున్ దీవించును. నీ హసాత్నిన్ నేను సాత్ను, దేవుడు
నిశచ్యముగా దానిని సాత్డు. నీవు, నా సోదరుడా, నీవు సోదరుడా. “నేను
చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపులో యుండగోరుదును. దేవా, పర్తి భారమును ననున్
పర్కక్న పెటట్నిముమ్.” సోదరుడా, దేవుడు నినున్ దీవించును. “పర్తి పాపమును
నేను పర్కక్న పెటట్గోరుచునాన్ను. బెన్ హాం సోదరుడా, నాకు కోపమునన్ది. ఓ,
ఆ రీతిగా నేను లోనికి వెళల్లేను. నా నుండి దానిని తీసివేయుమని దేవునికి
పారిథ్ంచండి. నేను—నేను బెన్ హాం సోదరుడా, నేను కొంచెము తాగుతాను. అది
చేయుట నాకు ఇషట్ము లేదు. నేను దానిని ఒక పర్కక్న పెటాట్లని పారిథ్ంచండి. నేను
పొగతాగుతాను. అది చేయటం నాకిషట్ము లేదు. అది చేయటం నాకు ఇషట్ము
లేదని దేవునికి తెలుసు. అది ఎంతగా ననున్ బంధించియునన్దనగా, నేను సరిగాగ్
అదే చేసుత్నాన్ను, వాటి నుండి నేను రముగా వెళల్లేకపోవుచునాన్ను. అది తపుప్
అని నాకు తెలుసు, నేను దానిని తపప్క చేయ డదు. నేను దానిని చేయను!
మరొక సంగతి నేను వాకయ్మును అనుమానించుచునాన్ను. అది నిజముగా
సతయ్మేనా అని నేను ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను. దేవా, నాకు సహాయము చేయుము.
అది అంత సతయ్మైయునన్దని ననున్ గురుత్ంచుకొననిముమ్, మరియు నేను
దానిని నముమ్తాను. నేను చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపును వినగోరుచునాన్ను.
పర్తిసారి దేవుని వాకయ్ము ఏమి చెపిప్నను, ‘ఆమేన్’ తో నేను దానిని గురుతు
పెడతాను, ‘పర్భువా, అది నీవైయునాన్వు’” అని అంటాను. ఇపుప్డు అందరు…
పర్భువు నినున్ దీవించును. పర్భువు నినున్ దీవించును, మీలో పర్తి ఒకక్రు.
123 ఈ ఉదయమున ఇకక్డ ఎవరైనా కొందరు రోగులుగా యుండి, “బెన్ హాం
సోదరుడా, ఈ ఉదయమున నేను ఒక కైసత్వుడనైయునాన్ను…పరిశుదాధ్తమ్ను
కలిగియునాన్ను, అని చెపుతారా. ఇపుడు నేను ఆ విమానమును దిగియునాన్ను,
నేను చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు కొరకు నేను సిదధ్మగుచునాన్ను. చివరి
కష్ణముల లెకిక్ంపును రిచ్ విం , అనిన్ రకములైన సంఘశాఖల నుండి
సమసత్ము నుండి నేను బయటకు వసాత్ను. కాని ఈ ఉదయమున నేను ఈ ఒకక్
విషయమును చెపుతాను, బెన్ హాం సోదరుడా, నేను రోగిగాయునాన్ను. ఇంకను
నేను పర్భువు కొరకు కొంత పనిని చేయవలసియునన్ది. నేను చివరి కష్ణముల
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లెకిక్ంపును వినుచునాన్ను, నేను సవ్సథ్పడగోరుచునాన్ను. చివరి కష్ణముల
లెకిక్ంపును విం , ఈ ఉదయమున నేను దాని మీద కాలు మోపుచునాన్ను.”
చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు ఏమిటి? దేవుని యొకక్ వాకయ్ము. అది తినన్గా కిందికి
లెకిక్ంచబడియునన్ది. ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డు.
“ఆయన ననున్ సవ్సథ్పరేచ్ వాడుగా ఈ ఉదయమున నేను వినగోరుచునాన్ను.
నేను నా చేతిని పైకెతిత్, ‘బెన్ హాం సోదరుడా, నా కొరకు పారిథ్ంచు’” అని
చెపాప్లనుకుంటునాన్ను. పర్భువు నినున్ దీవించును. ఇపుప్డు తినన్గా అడుగు వేసి
లోనికి రండి. వేదిక నిండిపోయింది, ఈ చు ట్ నేల మీద గుమి డియునాన్రు.
ఒక పారథ్నా వరుసను మనము ఏరప్రచ్లేము. వారు గోడల చు ట్ సమసత్
నిలబడియునాన్రు. మనము ఒక సమేమ్ళనమును కలిగియునాన్ము. మనము
దానిని చేయవలసిన పనిలేదు. నీవు లోపలయునాన్వు. నీవు లోపలయునాన్వు…
నీవు ఒక వోయ్మగామివైయునాన్వు.
124 నీవు ఒక వోయ్మగామివి. నీవు థర్ ను దాటి వెళుల్చునాన్వు.
వాటనిన్టియందు థర్ కు నమమ్కము లేదు. వెసీల్, వారు చేతులను
మీద యుంచుతారు. పెంతెకొసుత్ వారు నెతో అభిషేకిసాత్రు. నీవు ఒక
వోయ్మగామివి, ఏ తరక్మునైనా దాటి వెళుల్చునాన్వు. దానికి సరిగాగ్ కారణము
వాకయ్ము ఆ రీతిగా చెపిప్ంది, నేను ముందుకు వెళుల్చునాన్ను. మంచిది,
నీవంటావు, “ థర్ నమమ్లేదా? అది వాకయ్మైయుండలేదా?” అవును,
కాని వెసీల్ అతనికి పైగా వెళాల్డు. “మంచిది, వెసీల్ నెతో లేక దేనితోనో
అభిషేకించాడు. నీవు దానిని నమమ్వా?” అవును, అది నిజము. “పెంతెకొసుత్లు
దయయ్ములను వెళల్గొటాట్రు.” అవును. “చేతులను ఉంచారు, చేతులలో సవ్సథ్తను
కలిగియునాన్రు, మరియు సమసత్ .” అవును, అది సరియేనని నాకు తెలుసు,
కాని ముందుకు వెళుల్ము. ముందుకు వెళుల్ము! వెసీల్ వెనుకకు తిరిగి థర్ ను

డలేదు, పెంతెకొసుత్ వెనుకకు తిరిగి వెసీల్ వైపు డలేదు. ఆలాగునే
మనమును పెంతెకొసుత్ వైపునకు డము. మనము వోయ్మగాములము. మనము
దానిని దాటియునాన్ము. మనము ముందుకు వెళదాము. కీసుత్ ఆ రీతిగా
చెపాప్డు!
125 నీవు ఎలా దానిని చేసాత్వు? “వచిచ్ నా కుమారెత్ మీద చేతులుంచుము, ఆమె
సవ్సథ్పడుతుంది,” అని దుడనాన్డు. యేసు వెళిల్ అతని కొరకు దానిని చేశాడు,
అది నిజము. కాని అది రోమీయుడైన వోయ్మగామికి వచిచ్నపుడు, అతడనాన్డు,
“నీవు నా ఇంటిలోనికి వచుచ్టకు నేను యోగుయ్డను కాదు. పర్భువా, కేవలము
మాట శెలవిముమ్.” ఆయన ఇది వరకే దానిని చెపిప్యునాన్డు. అది అంతే.
126 ఇపుప్డు మన హృదయములను దేవుని వైపు ఎతుత్దాము. మన చేతులను
దేవుని వైపు ఎతుత్దాము, మన హృదయములను దేవునికి ఎతుత్దాము. ఏలయనగా
నీకు ఏది అవసరమైయునన్పప్టికి, రకష్ణ, శుదీధ్కరణ, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్
బాపిత్సమ్ము, దైవిక సవ్సథ్త, అది ఏమైయునన్ను, దేవుని యొకక్ సనిన్ధిలో
మీ చేతులను, మీ హృదయములను పటుట్కొనియుండండి, మరియు కీసుత్
యేసులో పరలోకపు సథ్లములో రొచ్ండియునాన్వని గర్హించుము, మరియు
నీవు ఆ విశావ్సమునకు వోయ్మగామివైయునాన్వు. ఏమిటి? ఇకక్డ లెకిక్ంపు
వసుత్ంది! “పది, తొమిమ్ది, ఎనిమిది, ఏడు, ఆరు, ఐదు, నాలుగు, డు,
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రెండు…” ఓ, యేసు ఇపుప్డు రండి! ఆయన నామము యొకక్ శకిత్ని మేము
ఉంచుచునాన్ము. గతరాతి మేము సియునన్టుల్గా, పౌలు ఒక వయ్కిత్ని
గుడిడ్వాడిగా మొతాత్డు, మరొక వయ్కిత్ని అతని మీదుగా పరుగెతత్నిచాచ్డు.
దానిని మనము సాత్ము, ఆయనకు కావలసిన దానిని యేసు చేశాడు, అనిన్
రకములైన అదుభ్తములు, అయినను ఆయన మారగ్ము యొకక్ అంతములో
ఆయన కొటట్బడి, ఉమిమ్వేయబడి, సమసత్ చేయబడాడ్డు. పర్జలు దానిని
గర్హించలేదు. అది సతయ్మైయునన్దని, దేవుడు దానిని రుజువు చేయుటకు
చేసాత్డు, వారు దానిని గర్హిసాత్రు, తరువాత పర్జల విశావ్సమును ఆయన
పరీకిష్సాత్డు.
127 పర్భువా, సం రణ్ముగా గుడిడ్వారైయునన్వారు, వారి దృషిట్ని పొందుటను
మేము ఇకక్డ నిలబడి శాము, రోగములు; కానస్ర్ నీడలో యునన్ పర్జలు
సవ్సథ్పడాడ్రు. చనిపోయిన వారు గంటల తరువాత గంటలు ఆలాగునే ఉంచబడి,
తిరిగి జీవమునకు వచుచ్టను మేము సియునాన్ము. మాకు తెలుసు మా
గొపప్ కీసుత్కు ఆయన శరీరములో మేము వోయ్మగాములమైయునాన్ము. ఇపుప్డు
చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు మొదలైనది, మరియు ఈ ఉదయమున మా రకష్ణ
కొరకు, మా సవ్సథ్త కొరకు, మరియు మాకు అవసరమైన సమసత్ము కొరకు
మేము నమమ్బోవుచునాన్ము. ఏలయనగా మేము యేసుకీసుత్ నామములో
అడుగుచునాన్ము, ఆయన వాగాద్నము చేశాడు, “నా నామములో తండిని ఏది
అడిగినను, నేను దానిని చేసాత్ను.” ఇపుప్డు మాకు అవసరమైనదంతా అదియే,
ఆయన నామమును పిలుచుటయే, మరియు అది తపప్క జరుగవలసియునన్ది.
మేము చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపును వినుచునాన్ము.
128 పర్భువా, వారిలో కొందరు పాపులైయునాన్రు, వారి చేతులను ఎతిత్యునాన్రు.
వారు చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు కొరకు ఎదురు సుత్నాన్రు, అకక్డ వారి
హృదయములోనికి ఒక మారుప్ వచిచ్, అది ఆ పాత ఆ రమైన కుళుళ్ను
బయటకు తీసివేసుత్ంది. ఇకక్డ అనేకమంది సిగరెటుల్ తాగు వారునాన్రు,
వారు వాటిని విడిచిపెటుట్టకు సిదధ్ముగాయునాన్రు. అనేకులు తపప్క వారు
చేయరాని వాటిని చేసి, ఇపుప్డు వాటిని విడిచిపెటుట్టకు సిదధ్ముగాయునాన్రు,
కారణమేమనగా ఈ ఉదయమున సంఘమును ఆటంకపరుచ్చునన్ సమసత్మును
రోగము నుండి పాపము వరకు, వాటనిన్టిని తీసివేసి, ఈ సంఘమును
సవ్తం లుగా చేయుమని, యేసుకీసుత్ నామములో సరవ్ శకుత్డైన దేవుని మేము
అడుగుచునాన్ము. యేసుకీసుత్ నామములో, దేవుని యొకక్ శకిత్, మరియు
సువారత్ యొకక్ గొపప్ శకిత్, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ అగిన్ విసత్రించుట పారంభమై,
మరియు దేవుని యొకక్ గొపప్ వోయ్మగాముల హృదయ వాంఛను ఈ రోజు పైకి
తీసికొనిపొముమ్. సరవ్ శకిత్గల దేవా, దయచేయుము. వారు నీవారైయునాన్రు.
మరియు వారు వారి రకష్ణను, వారి సవ్సథ్తలను, వారికవసరమైన దేదైనను వారు
పొందుదురు గాక. ఈ ఉదయమున యేసుకీసుత్ యొకక్ రకత్ము, బలిపీఠము
పై తాజాగాయుండగా, నా పారథ్నలతో నేను వారిని నీకు అపప్గించుచునాన్ను.
యేసుకీసుత్ నామములో వారు అడిగినది పొందుదురు గాక.

పర్జలు చెపాప్రు, “ఆమేన్.” [సమాజము “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది—సంపా.]
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129 కాబటిట్, దానిని నమమ్ండి! ఆలాగు జరుగును గాక! నేను దానిని నముమ్తాను.
నేను నముమ్తాను. ఆమేన్. ఆయన దేవుడైయునాన్డని నాకు తెలుసు. మనము
దేవుని యొకక్ గొపప్ ఘన కారయ్మునకు సిదధ్ముగాయునాన్మని నేను నముమ్తాను.
ఆయన ఘన కారయ్ములు ఏమిటి? మిని విడచి వెళుల్ట. వోయ్మగామి
చం ని మీదికి వెళతాడు, మరొక మి. మరియు దేవుని యొకక్ సంఘము
(విమానము నుండి, గుఱఱ్ము నుండి, వాటనిన్టినుండి) మరొక పర్పంచమునకు
పరలోకమునకు, ఒక వోయ్మగామిగా వెళుల్చునన్ది. చివరి కష్ణముల లెకిక్ంపు
ఆరంభమైనది. ఆమేన్.

మీరు ఆయనను పేమిసాత్రా? [సమాజము “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది—
సంపా.] అలాగైతే మన చేతులు లేపి, పాడదాము.

నేను ఆయనను పేమిసాత్ను, నేను ఆయనను పేమిసాత్ను
ఏలయనగా మొదట ఆయన…

మంచిది, నెవిల్ సోదరుడా.
దేవునికి సోత్తర్ము! ఈ రాతి నేను మిముమ్ను చు వరకు దేవుడు మిముమ్ను

దీవించును గాక. 
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ఈ వరత్మానమును 1962వ సంవతస్రము సెపెట్ంబర్ 9వ తారీఖు, ఆదివారము ఉదయమున, అమెరికా దేశములోని
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సకర్మముగా బదిలీ చేయుటకై పర్తియొకక్ పర్యతన్ము చేయబడినది. ఈ వరత్మానమును ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా ముదించబడి
Voice of God Recordings వారిచే ఉచితముగా పంచిపెటట్బడుచునన్ది.
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