
ఈమెలీక్సెదెకుఎవరు?

 పారథ్నకొరకుమనతలలనువంచుదాము.
పియమైన పరలోకపు తండీ, కేవలము నముమ్ము అను పాటను మేము

వింటాము, దేవుని యొకక్ ఏ వాగాద్నమునైనా సవ్తంతించుకొనుటకు, మేము
చేయవలసినదంతా అది తెలియచేసుత్ంది, కేవలము వాటిని నముమ్టయే.
కారణము, “నముమ్వారికి సమసత్ముసాధయ్ము,” అని అదివాయబడింది. రఛ్
వాయ్ధితో బాధపడుచునన్ పిలల్వాని తండి మొరర్పెటిట్నటుల్గా, “పర్భువా, నేను
నముమ్చునాన్ను!నాకుఅపనమిమ్కలేకుండాసహాయముచేయుము.”
2 నీ గొపప్ శకిత్ని బటిట్ నీకు వందనములు, ఈ చివరి దినములలో నీవు
మాకిచిచ్న గొపప్ పర్తయ్కష్తను బటిట్ నీకు వందనములు. అది మా హృదయమును
ఎంతో ఉలాల్సముతో సంతోషించునటుల్ చేసుత్ంది, సజీవుడైన దేవునితో
సంబంధము కలిగియుండుటకు వచాచ్మని ఎరుగుట వలన; ఆయన తినన్గా
తిరిగి భౌతికముగా, వసుత్ రుజువులతో అది సతయ్మని రుజువు చేసుత్నాన్డు,
గతించిన దినములలో ఆయన చేసినటుల్గానే, ఈ దినము కొరకు ఆయన
వాగాద్నము చేశాడు. మన దేవునికి మనమెంతో కృతజుఞ్లమైయునాన్ము. ఏ
దారి గుండా వెళాళ్లో ఎవరికీ తెలియని ఈ చీకటి ఘడియలలో, మేము ఎంతో
సంతోషముగాయునాన్ము, ఎందుకంటే మేము సురకిష్తమైన పాంతమును,
పరామరిశ్ంచేచోటునుకనుగొనాన్ము.
3 పర్భువా, నీ వాకయ్మును మాటాల్డుచుండగా, ఈ రాతి మముమ్ను
దీవించుము.మాకివవ్బడినవాగాద్నములను,మేముమాహృదయములోవాటిని
బలపరుచ్కొందుము గాక, గౌరవముతో వాటిని మెచుచ్కొని, నిజమైన దైవిక
కర్మశికష్ణతోవాటికిలోబడుదుముగాక. ఏలయనగామేముయేసునామములో
అడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
4 [ఎవరో సోదరుడు బెనాహ్ంతో మాటాల్డుచునాన్రు—ఎడి.] (ఓ, అది
తపప్క చేయరాదు. ఒక పేమ కానుకయా? వారు తపప్క చేయరాదు.
వారు దానిని చేయకుండాయుండవలసినది. ఎవరు దానిని చేశారు? మీరే
దోషులు?) నేను మేనేజరు వదద్ నుండి పొందుచునాన్ను. నా కొరకు ఒక
పేమ కానుకను తీసుకొనాన్నని అతడు చెపాప్డు. అతడు తపప్క దానిని
చేయకుండాయుండవలసింది. నేను దానిని మెచుచ్కొంటాను, దేవునికి అది
తెలుసు, కాని నేను ఎనన్ దాని కొరకు రాలేదు. మీకు వందనములు. పర్భువు
మిముమ్ను దీవించునుగాక. నేను చేయగలిగిన సమసత్ చేసాత్ను. తినన్గా
నేను దానిని విదేశీ పొలములలో సేవకు ఉంచుతాను, కాబటిట్ అది దేవుని
రాజయ్ము కొరకు వెళుతుందని నాకు తెలుసు. పర్భువు చితత్మైన యెడల, నేనే
సవ్యముగా, ఆ దేశములకు దానిని తీసుకొని వెళతాను, ఈ వారము మీరు
రొచ్ని, వినుచునన్ అదే సువారత్ను వారికి తీసుకొని వెళతాను, అపుప్డు అది

మీరు నమిమ్న విధానములో అది చేయబడుతుంది. దానిని చేయుటకు పర్భువు
నాకుసహాయముచేయునుగాక.



2 పలుకబడినమాట

5 ఈ వారము గొపప్ హాజరును బటిట్ నేను ఎంతో కృతజుఞ్డనైయునాన్ను,
టెలిఫోనువైరులదావ్రా కలపబడినమీఅందరికీ కృతజఞ్తలు.మీలోపర్తిఒకక్రికి
మేముకృతజుఞ్లమైయునాన్ము.
6 ఈ ఉదయము బిలీల్ నాతో అనాన్డు, “ఈ ఉదయము పెందలకడ
రోయ్దయము తరువాత మీరు నాతో వచిచ్యుంటే బాగుండేది, ఈ సథ్లముల

చు ట్ తలుల్లు రొచ్ని, కారులలోపిలల్లకుపాలిచుచ్ట గమనించేవారు, ఆ దీన
పర్జలు వరష్ములో రొచ్ని, తలుపులు తెరుచుట కొరకు కనిపెడుతునాన్రు!”
మీరు డండి, నేను సతయ్మును తపప్ మరేదైనా మీకు చెపిప్తే, నేను ఎలాటి
వేషధారిగా యుంటాను? నేను నిజముగా అపుప్డు ఒక అనాయ్యసుథ్డుగా
యుంటాను. కొనిన్సారుల్ నేను గాయపరచాలి, అది నేను కోరుకొనియునన్
కారణమును బటిట్ కాదు, దానికి కారణము…గాయపరుచ్నది నేను కాదు.
గాయము చేయునది అది సతయ్మైయునన్ది. అయితే ఆ కారణమును బటిట్యే
మీరు వచిచ్యునాన్రని నేను నముమ్తాను, ఏలయనగా నేను మీతో ఎంతో
యథారథ్ముగాయునాన్ను, మీకు సహాయపడుటకు, నేను చేయగలిగినదంతా
చేసాత్ను.మీలోపర్తిఒకక్రికిపర్భువుసహాయముచేయునుగాక.
7 ఇపుప్డు, వారియొకక్ చకక్ని సహకారమును బటిట్ పటట్ణపు పర్జలకు డా
కృతజఞ్తలు చెపప్గోరుచునాన్ను, ఈ ఆడిటోరియంను, ఈ వాయ్యామశాలను,
పాఠశాల ఇంటిని మనము అదెద్కు తీసుకొనునటుల్, మనికిచాచ్రు. మీరు
ఇకక్డయునన్టెల్తే, అధికారులకు డా నేను కృతజఞ్తలు చెపప్గోరుచునాన్ను.
ఇకక్డయునన్ కావలికాయు పరయ్వేకష్కుడైన కోలివ్న్ కు నేను వందనములు
చెపప్గోరుచునాన్ను,ఆయనపర్తిరాతిమనతోయునన్ందుకు,దీనినిపొందుటకు
మనకు సహాయము చేసినందుకు, ఆయన మంచి సహకారమును బటిట్
వందనములు.
8 జఫరస్నివ్ల్ పోలీసు వారు ఎంతో తకుక్వ ఖరుచ్తో, ఇకక్డకు వచిచ్ చకక్గా
పరయ్వేకిష్ంచినందుకు వందనములు. దరిదాపుగా ఒక గంటకు రెండు డాలరుల్
అనుకొంటాను, ఇకక్డ ఏమి సంభవించకుండా…అంతాచకక్గాయునన్ది,
కారులను నిలుపుటకు, పర్తేయ్కమైన విధి నిరవ్హణలో పోలీసువారు ఇకక్డ
యుంచబడాడ్రు. దానిని బటిట్ పర్జలకు మనము కృతజుఞ్లము. ఇకక్డ బోరుడ్
వారు ఇంజనీరును డా నేను గమనించియునాన్ను. మనతో సంయుకత్మైన
వారందరినిబటిట్,మేమునిశచ్యముగామీకుకృతజుఞ్లమైయునాన్ము.
9 మీ బహుమానములను బటిట్ పర్తి ఒకక్రికి వందనములు. ఈ మధాయ్హన్ము
బిలీల్ నాకు తెచాచ్డు, మీలో అనేకులు, ఆ బాకుస్లు, సీవ్టులు, అనేకమైనవి
పంపారు. వారిలో ఒకరు, ధనయ్తలతో కీసుత్యొకక్ చితర్మును దానిలో
గీచి పంపియునాన్రు, అదే కొండ మీద పర్సంగము. నిశచ్యముగా అది
చకక్గాయునన్ది. నిశచ్యముగా నేను మిముమ్ను అభినందిసాత్ను. ఇంకా
ఎనోన్ వాటిని పంపారు, వాటిని బటిట్ మీకు ఎలా కృతజఞ్త తెలపాలో నాకు
తెలియుటలేదు. తరువాత, టముల కొరకు మీ యొకక్ ఆరిథ్క సహాయము,
మాహృదయమంతటితో నిశచ్యముగాదానినిమేముమెచుచ్కొంటాము.మీలో
పర్తిఒకక్రినిపర్భువుసమృదిధ్గాదీవించునుగాక.



ఈమెలీక్సెదెకుఎవరు? 3
10 ఈ సమయములో అనేకమంది వయ్కిత్గతముగా మాటాల్డుట కొరకు
అడుగుచునాన్రని, బిలీల్ చెపాప్డు. అనేకమందిచినన్ బిడడ్లుపర్తిషిఠ్ంచబడవలెనని
అడిగియునాన్రు.ఓ,ఎలానేనుదానినిచేయాలనుకొనుచునాన్నో!

కాని, మీరు డండి, ఈ సమకష్ములో నేను వచిచ్నపుడు, అది
చాలా అతయ్వసరముగాయునన్ది. వరత్మానములు తెచుచ్చునన్ందున, నేను
సమయమంతటి గుండా వాకయ్మును చదువు , పారథ్నలోయుండాలి.
డండి, అవికాదు…అవి—అవిమనకుఅతివిశేషమైనసంగతులైయునన్వి,

కారణము అవి దేవుని చితత్మును కనుగొని, అపుప్డు మాటాల్డు
సంగతులైయునన్వి. మరియు అవి అనిన్ ఏకముగా కలుసుకొనన్పుప్డు,
దేనినితెరవాలోసరిగాగ్దేవునిఅడుగుచునాన్ము.
11 ఇపుప్డు,పర్భువుచితత్మైనయెడల,మేముఒకదినముకనుగొనగానే,మేము
తవ్రలో తిరిగి వసాత్ము. నేను ఈసట్ర్ గురించి, కాలమును మారిచ్యునాన్ను.
నేను దానిని పరీకిష్ంచుట మంచిది, ఏలయనగా అదే సమయములో,
కాలిఫోరిన్యాలో నేను టములను కలిగియునాన్ననుకొంటాను. అది
తపుప్కావచుచ్. ఏమైనపప్టికి, మేముతిరిగి ఆలయమునకు వచిచ్నపుడు, ఆ రోజు
మరియు సమయమును రిచ్, సంఘమును రిచ్, మేముమీకు ఒక కారుడ్ను
పంపుతాము.అపుప్డు,బహుశ,ఆసమయములోతిరిగి…
12 రోగుల కొరకు పారథ్న చేయుటకు, నేను ఏ సమయమును పెటట్లేదు.
పర్జలను తెచిచ్, వారి కొరకు పారిథ్ంచుటకు, మనకు ఒకక్ టము డా
లేదు. వారిని మనము బయటకు పంపివేయుచునేయునాన్ము. మన సోదరులు
ఇకక్డ, బర్దర్ లీ వేల్ బోధించుచునాన్డు…ఇతర సోదరు బోధి త్, రోగుల
కొరకు పారథ్న చేయుచునాన్రు, మరియు నీటి బాపిత్సమ్మును ఇచుచ్చునాన్రు,
బాపిత్సమ్మిసుత్నాన్రు, ననున్ ఎకుక్వుగా వాకయ్ముతో నిలిచియుండనివవ్ండి. ఈ
మనుషులనుమనముఅభినందిసాత్ము.వారుసాహసమైనపనినిచేశారు.
13 నేను ఇకక్డ కలుసుకొనవలసిన అనేకమంది సేన్హితులునాన్రు. నేను
కిందకు సినపుడు, జాన్ మరియు ఎర్ల్ ను శాను. అకక్డ డాకట్ర్ లీ
వేల్ యునాన్డు, టముల మేనేజరల్లో ఒకడు. సోదరుడు రాయ్ బోరడ్ర్స్.
ఆ మనుషులు, కనీసము వారితో…కరచాలనము చేయుటకంటె, కనీసము
ఎకుక్వ చేయలేకపోయాను. నాకు అవకాశము లేదు. కెంటకీక్ చుటుట్ పర్కక్ల
నుండి వచిచ్న నా సేన్హితులు, మరియు సేవక సేన్హితులు, నేను వారితో
ఎలా కరచాలనము చేయాలనుకొనుచునాన్నో! సోదరుడు బెల్యిర్, మొనన్టి
దినమున నేను ఆయనను గమనించాను. నేను పేమించే అనేకమంది ఆ
మనుషుయ్లు,వారుఅనేకమైన టములలోయుండియునాన్రు, కనీసమునేను
ఎకుక్వగావారితోఎనన్ కరచాలనముచేయలేదు. నేను—నేనుపర్యతన్ము
చేయుచునాన్ను…దానికి కారణము నేను అది చేయ డదని కాదు; దానికి
కారణము ఏమనగా అది చేయుటకు నాకు సమయము లేదు, నేను ఎంతో
తొందరలోయునాన్ను.
14 చినన్బిడడ్లనుపర్తిషిఠ్ంచుట,నిశచ్యముగా.నాసొంతకుమారుడు,నాచినన్
మనుమడు, ఈ టములో పర్తిషిఠ్ంచబడవలసియునాన్డు. దానిని చేయుటకు
నాకు సమయములేదు; చినన్ దావీదు. నేనుతాతయయ్ను, ఇపుప్డు రెండుసారుల్.
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కాబటిట్ శీర్. మే, అతడుఈరాతిఇకక్డయునన్టెల్తే, ఆ బెతత్మునునాకిచాచ్డు, అది
తవ్రలోనేనేనుదానినివాడబోవుచునన్టుల్ కనబడుతుంది.
15 కాబటిట్, నేను బిలీల్కి చెపాప్ను, “బైబిల్ ఈలాగు చెపిప్ంది, ‘మీరు తపప్క
వృదిధ్ చెంది మిని నింపండి’ అని, కానీ రిత్ భారమంతా నీకొకక్డికే
ఇయయ్బడలేదు.”మనుమళుళ్అతితవ్రగాపర్తయ్కష్మవుతునాన్రు.

కాబటిట్, గురిత్ంచుకోండి, నా కోడలు పారంభము నుండే గొడాలుగా
యుండియునన్ది. ఆమె పిలల్లను కలిగియుండలేదు. ఒక దినమున, టమును
విడిచి వచుచ్చుండగా, పర్భువు నాతోమాటాల్డియునాన్డు మరియు నేననాన్ను,
“లోయిస్, నీవు ఒక కుమారుని కంటావు. పర్భువు నినున్ దీవించియునాన్డు. నీ
సీత్ సంబంధమైన వాయ్ధి వెళిళ్పోయింది.” తొమిమ్ది నెలల తరువాత చినన్ పౌలు
జనిమ్ంచాడు.
16 ఈ బిడడ్ రంగము మీదికి వచుచ్టకు, రెండు నెలల ముందు, నేను రొచ్ని
ఒక ఉదయమున అలాప్హారమును భుజించుచునాన్ను, నాకెదురుగా బలల్నొదద్,
ఆ వైపున బిలీల్ మరియు లోయిస్ రొచ్నియునాన్రు. లోయిస్ ఒక రకత్వరణ్పు
లేక…నీలిరంగుతోచుటిట్నదుపప్టితోచినన్బిడడ్కుపాలుతాగించుచునన్ది. చినన్
పౌలుకుపాలుపటిట్ త్, బిలీల్ లన రొచ్నియునాన్డు.నేననాన్ను, “బిలీల్, నేను
ఇపుప్డే ఒక దరశ్నము శాను. లోయిస్ నీలిరంగుతో చుటట్బడిన దుపప్టితో
బిడడ్కుపాలిచుచ్చునన్ది.”

అతడనాన్డు, “ఇపప్టి నుండి తొమిమ్ది నెలలలో నా వేట పర్యాణం
సాగుతుంది.”

పదకొండు నెలల తరువాత, చినన్ దావీదుపుటాట్డు. ఇంక నేను అతనిని
పర్భువునకు పర్తిషఠ్ చేసియుండలేదు, మరియు నేను మరలా తిరిగి వచుచ్వరకు
చేయలేను.కాబటిట్అదిఏమైయునన్దోమీరు డండి.
17 నేను పర్జలను మరియు వారి సహవాసమును ఎలా పేమిసాత్నో! అయితే
మనసోదరులు,రోగులకొరకుపారథ్న చేయుచునాన్రు, అదిఫలించినదనినాకు
తెలుసు. పర్తిరోజు మేము రోగుల కొరకు పారిథ్ంచాము, మేమందరము కలసి,
ఒకరిమీదఒకరముచేతులనుఉంచాము,అదిఆవిధముగా రిత్అవకాశమును
పటుట్కొంటుంది. కాని బహుశ, పర్భువు చితత్మైనయెడల…మనము దానిని
పంపినటెల్తే, నేను కారుడ్ మీద గురుతు పెడతాను. తిరిగి వచిచ్నపుడు, రెండు
లేక డు రోజులు పర్తిషఠ్ చేదాద్ము, మరలా, రోగుల కొరకు పారథ్న చేదాద్ము,
ఆ విధానములో ఏమి చేయగలమో అది చేదాద్ము. ఇపుప్డు, మరలా వారి
సహాయమునుబటిట్మరలాపర్జలకునేనుకృతజఙ్తలుచెపుప్చునాన్ను.
18 ఇపుప్డు, ఉదయకాలపు వరత్మానము మీద, నేను ఒక వాయ్ఖయ్
చేయగోరుచునాన్ను. సందేహము లేదు, నేను సం రణ్ముగా దానిని
ముగించలేదు, కాని మీరు గర్హిసాత్రని నేననుకొంటాను. మీకు అరథ్ము కాలేదని
నా నమమ్కము…నేను దానిని చేయుట అది ఎలాటి కారయ్మో మీకు ఎనన్
తెలియదు.
19 ఇపుప్డు, మీకు అది చాలా సాధారణముగా కనపడుతుంది. కాని, మీరు,
మీరు ఏమి చేసుత్నాన్రో డండి? దేనినో ఉచఛ్రించుటకు, నీవు దేవుని
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సాథ్నమును తీసుకొంటావు. నేను దానిని చేయకముందు, దేవుని నుండి దానికి
ఒక జవాబు రావలసియునన్ది. ఆయన కిందికి రావలసియునన్ది, తనున్
తాను తేటగా పుకొనుచునాన్డు, మరియు పర్తయ్కష్తనిచాచ్డు. అందుచేత,
డండి, ఇది సంఘమునకైయునన్ది. గురుత్ంచుకోండి, నేననాన్ను, “ఇదే నేను

చెపిప్యునన్ది, ఇదిసంఘమునకుమాతర్మే.”
20 ఆ పర్కారము మీరు నమమ్కమును కలిగి, తెలుసుకొంటారు, అదే
దేవుడు, ఉడుతలు లేని చోట, నాతో మాటాల్డియునాన్డు, “మాటాల్డు,
అవి ఎకక్డయుండాలో చెపుప్” అనాన్డు. డుసారుల్ తినన్గా అది
సంభవించియునన్ది. ఇపుప్డు, అకక్డ లేని దానిని అదే వాకయ్ము దావ్రా
ఆయన సృజించగలిగినపుడు, మరి ఎంత ఎకుక్వగా ఆయన, దీనిని తీరుప్
దినము కొరకు గటిట్గా పటుట్కొనియుంటాడు! డండి? ఈ కారయ్ములను
చుటకు,తెలుసుకొనుటకుఅకక్డపర్జలునాన్రు.గతించినదినములలోపౌలు

చెపిప్యునన్టుల్గా. ఆయనతోయునన్ మనుషులు మి కంపించుట శారు,
కానిసవ్రమునువినలేదు,కానివారుఅగిన్సత్ంభమును సియునాన్రు.
21 అయినను,అది రిత్యైనతరువాత,అదినాకుమేలుచేసింది; నేనుఎరిగిన
నిజమైనకైసత్వులుభారాయ్భరత్లుఒకరినొకరుహతుత్కొని,ఏడుచ్ట శాను.
22 సేన్హితులారా,వినండి,అదిసతయ్మైయునన్దనిరుజువుచేయుటకు,దేవుడు
ఆయనవాకయ్మును చనలతో, రుజువులతోనిరాధ్రిసాత్డు, పలుకబడినమాట.
ఇపుప్డు,పర్తయ్కష్తనిచిచ్న,ఆమేఘములోనివెలుగునుగురుత్ంచుకోండి…

నాచినన్ కుమారెత్ శారానాతోచెపిప్యునన్ది, ఆమెఇకక్డునన్ది, అదేమనగా
వారు…మేఘములు లేని ఆకాశములో, అకక్డ ఆరిజోనాలో వారు పైకి
సుత్నాన్రు,ఆకొండమీదమరమ్యుకత్మైనఈమేఘమును త్యుండగా

పసుపు రంగులో అగిన్ మండుచునన్ది. ఉపాధాయ్యులు కాల్సులకు సెలవిచిచ్,
పిలల్లను ముందుకు తెచాచ్రు, “మీరు ఎనన్డైనా అలాటి దానిని శారా?
అనాన్రు. డండి,అదిఅకక్డఎలాయునన్దో.”

గురుత్ంచుకోండి,అదేపసుపురంగులోయునన్వెలుగు,బండమీదయునన్ది.
కాబటిట్, అదేదేవుడు,అదేపర్తయ్కష్త, “దానినిచేయమనివారికిచెపప్ండి,” అనాన్ను.
ఈఉదయముననేనుమీకుచెపిప్నదిఅదియే,కాబటిట్అదిఅకక్డయునన్ది.
23 నా మంచి సేన్హితుడైన సోదరుడు రాయ్ రోబరస్న్, టుసాన్ లో దానిని
వినుట సంభవిసేత్. రాయ్, నీకు గురుత్నన్దా, మొనన్టి దినమున, దరశ్నములో
మనముకొండమీద నిలబడియుండుట నీవు శావు? నీవునా దగగ్రకొచాచ్వు,
ఆ మేఘము శిఖరము పైనయునన్ది? నడిచి కిందికి వ త్యుండగా, ఆయన
నీకు ఏమి చెపాప్డో గురుత్నన్ది; మొనన్టి దినము, ఇంటియొదద్ నేను నీకు
చెపాప్ను? అది అంతే, రాయ్. కుమారుడా, ఎంతమాతర్ము కలతపడవదుద్. అది
సమాపత్మైనది.
24 దాని భావము ఏమిటో నీకు తెలియదు! అది కృపయైయునన్ది. ఆయన
నినున్ పేమిసుత్నాన్డు. నీవు ఆయనను పేమిసుత్నాన్వు, నీ శేష దినములనిన్
దీనుడిగా ఆయనను సేవి త్, ఆరాధించుము. సంతోషముగా ఉండు,
నీవుయునన్టుల్గాముందుకువెళిళ్ జీవించుము.నీవుసంతోషముగాయునన్టెల్తే,
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ఆవిధముగానేకొనసాగుము.అలాఎనన్ ,ఏవిధమైనతపుప్చేయవదుద్.చకక్గా
ముందుకువెళుళ్. అదిదేవునికృపయైయునన్ది.
25 మనము వాకయ్ములో పర్వేశించకముందు, నేను మరలా పారిథ్సాత్ను. మీలో
ఎంతమంది నా కొరకు పారథ్న చేసాత్రు? నేను టము వెంబడి టములకు
వెళుళ్చునాన్ను.మీరుపారిథ్సాత్రా?

మీకు తెలుసా, నేను మీకు ఒక పాటనుపాడవలెననియునన్ది, మనమంతా
ఏకముగా కలసి, మనము వాకయ్ములోనికి వెళళ్కముందు. కేవలము…ఆ
పర్కారము మనము గర్హిసాత్ము…దేవా…ఒక చినన్ పర్తిషిఠ్ంచు పాట. ఆయన
నీ కొరకు శర్దధ్ వహించును, అను ఈ చినన్ పాటను మీరు ఎనన్డైనా వినాన్రా?
“ రయ్పర్కాశముమరియుచింతగుండా,ఆయననీపటల్శర్దధ్వహించును.”
26 ఈ చినన్ సీత్ పియానోయొదద్కు వచుచ్చునన్ది. కాబటిట్ ఈ చినన్ సీత్ని డా
నేనుఅభినందిసాత్ను.ఆమెకనీసముఎవరోనాకుతెలియదు.ఆమెఇకక్డయునన్
సంఘపెదద్ల కుమారెత్లలో ఒకరు. నేను నిశచ్యముగా…సోదరుడు వీలర్
యొకక్ చినన్ కుమారెత్. ఆమె ఇపుప్డు పెదద్దైనది. ఆమె నా మోకాళుళ్పై చినన్గా
రొచ్నియుండేది, ఈ మధయ్నే, ఇపుప్డు ఆమె ఒక యౌవవ్నసుథ్రాలైయునన్ది.

ఆమె తన యొకక్ తలాంతును సంగీతములో వాడినందుకు, నేను ఆమెను
అభినందిసాత్ను, ఇపుప్డు ఎంతోమాధురయ్ముగా ఆమె వాయిసుత్ంది. సహోదరీ,
మాకుఒకచినన్రాగమునుఇయయ్గలవా?ఇపుప్డుమనమందరముకలసి.

ఆయననీపటల్ శర్దధ్ వహించును,
ఆయననీపటల్ శర్దధ్ వహించును;
రయ్ పర్కాశముగుండాయైనాలేకచీకటిగుండాయైనా

ఆయననీపటల్ శర్దధ్ వహించును.
మీరుదానినిపేమిసాత్రా?మనమంతాకలసి,దానినిమరలాపాడుదాము,

ఆయననీపటల్ శర్దధ్ వహించును,
ఆయననీపటల్ శర్దధ్ వహించును;
రయ్ పర్కాశముగుండాయైనాలేకచీకటిగుండాయైనా

ఆయననీపటల్ శర్దధ్ వహించును.
సోదరుడుడాచ్,సోదరుడా, ఆయన నీకు డాచేశాడు.మీరుఆయనను

పేమిసాత్రా? [సంఘము“ఆమేన్”చెపిప్ంది.—ఎడి.]
ఇపుప్డుమనతలలనువంచుదాము.

27 పియమైన కృపగల దేవా, ఇకక్డయునన్ చినన్ గమనికతో, కొనిన్ సంగతులు
ఈ పర్జలకు చెపుతాను, మరలా తిరిగి ఈ ఉదయకాలముయొకక్ సంగతులను
చించుటకు, దాని కొరకే, దానిని వినుటకే పర్జలు వచిచ్యునాన్రు. దేవా,

నా పారథ్న యేమనగా, దేవుడు పేమించుచునాన్డని, శర్దధ్ వహించుచునాన్డని,
పర్జలను తెలిసికొననిముమ్. పర్భువా, దానిని ఇచుచ్నది నేను కాదు, అది
సతయ్మైయునన్దని రుజువుచేయబడింది. కాబటిట్ పియమైన దేవా, నీ పేమ
పర్జల మధయ్ ఎలల్పుప్డు నిలిచియుండాలని నా పారథ్న. ఈ రాతి, ఈ టము
తరువాత, మేము వేరైపోయి, మామా గృహములకు వెళతాము, పర్భువా, అది
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మముమ్లను ఒక విధముగా లాగుతుంది. ఈ పర్జలను నీవు దీవించాలని నా
పారథ్నయైయునన్ది.
28 ఇపుప్డు పారథ్నలో మేము వాకయ్మును సమీపించుచుండగా, వాయబడిన
వాకయ్మునుమేముసమీపించుచునాన్ము,ఈరాతి,వాయబడినఈవాకయ్మును
తీసుకొని, దానినిమాకు సజీవముగా చేయండి. ఈ రాతి మేముఈ సథ్లమును
విడిచి, వేరైపోయిమా గృహములకు వెళుళ్చుండగా, ఎమామ్యి గామమునుండి
వచిచ్న వారు చెపిప్నటుల్, మేము చెపుప్దుము గాక, వారు దినమంత
ఆయనలో నడిచినను, ఇంక ఆయనను ఎరుగలేదు; కాని ఆయన వారిని
లోనికి తెచిచ్, ఆ రాతి తలుపులు యబడినపుడు, ఆయన సిలువకుముందు
చేసినటుల్గా, సరిగాగ్ ఒక దానిని చేసియునాన్డు. దాని దావ్రా ఆయన తిరిగి
లేచియునాన్డనివారుగురిత్ంచారు.

పర్భువా,ఈరాతిమరలాదానినిచేయుము.తలుపులు సియుండగా, నీ
చినన్మంద రొచ్ని వేచియుండగా,దానిని దయచేయుము.తండీ,మేముమా
గృహములకు వెళిళ్నపుడు, వారు చేసినటుల్గా మేము చెపుప్దుముగాక, “దారిలో
ఆయనమనతోమాటాల్డుచుండగామన హృదయములుమండలేదా!” పర్భువా,
మముమ్లను మేము, సమసత్మును నీ చేతులకు అపప్గించుచునాన్ము. మీకు
తగినటుల్గా,మాతోచేయుము.యేసునామములో.ఆమేన్.
29 ఇపుప్డు, తినన్గా మనము పరిచరయ్లోనికి వెళదాము. ఇపప్డు మీరు నాతో
కలసి, మీరు, హెబీ గర్ంథము డండి, వరత్మానము మీద మరొక పర్తయ్కష్త.
పర్భువు చితత్మైనయెడల, ఈ రాతి కొనిన్ కష్ణములు మనము మాటాల్డుదాము.
హెబీ పతిక 7:1 నుండి 3 వచనములు చదువుచుండగా, దీని మీద వివరణ
ఇచుచ్చుండగా వినండి. పర్భువు ఏమి చేసాత్డో మనకు తెలియదు; మనకు
తెలియదు. మనకు తెలిసినదలాల్, నమిమ్, కనిపెటిట్, పారథ్న చేయుటమాతర్మే. అది
నిజమేనా?దానిని నమమ్ండి, “ఆయననుపేమించువారికి, ఆయన సమసత్మును
సమ డిమేలుకొరకుఆయనచేసాత్డు,”ఏలయనగాఆయనదానినివాగాద్నము
చేశాడు.

రాజులనుసంహారముచేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబాహామును
ఎవడు కలుసుకొని అతనిని ఆశీరవ్దించెనో, యెవనికి
అబాహాము అనిన్టిలో పదియవవంతు ఇచెచ్నో, ఆ షాలేమురాజు,
మహోనన్తుడగు దేవుని యాజకుడైన మెలీక్సెదెకు నిరంతరము
యాజకుడిగాయునాన్డు, అతని పేరుకు మొదట నీతికి రాజనియు,
తరువాత సమాధానపు రాజనియు అరథ్మిచుచ్నటిట్ షాలేము రాజని
అరథ్ము;
మనముకొంచెముముందుకుచదువుదాము;
అతడుతండిలేనివాడును,తలిల్లేనివాడును,వంశావళిలేనివాడును,
జీవితకాలమునకు ఆదియైనను, జీవమునకు అంతమైనను
లేనివాడైయుండి, దేవునికుమారునిపోలియునాన్డు.

30 ఈ గొపప్ వయ్కిత్ని రిచ్ ఆలోచించండి, తపప్క ఈయన ఎంత
గొపప్వాడైయుండాలి! ఇపుప్డు పర్శన్ ఏమనగా, “ఈ మనిషియెవరు?” వేదాంత
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పండితులు భినన్మైన ఆలోచనలు కలిగియునాన్రు. కాని ఏడు ముదర్లు
విపప్బడినపప్టినుండి,మనకుమరమ్యుకత్ముగాయునన్,మరమ్మైనగర్ంథము…
పర్కటన 10:1-7 పర్కారము, ఈ గర్ంథములో వాయబడిన మరమ్ములనిన్ ,
సంసక్రత్లయుగముల గుండాదాచబడియునన్వి, అవి తపప్క చివరి సంఘకాల
త దావ్రా, తేటగా బయటకు తేబడవలసియునన్ది. అది సతయ్మని మీలో

ఎందరికి తెలుసు? [సంఘము “ఆమేన్” చెపిప్ంది.—ఎడి.] అది నిజము,
బయటకుతేబడవలసియునన్ది.ఆమరమ్యుకత్మైనగర్ంథములోనిమరమ్ములనీన్,
ఆయుగపులవొదికయవరత్మానికునికిబయలుపరచ్బడవలసియునన్ది.
31 ఈవయ్కిత్ని రిచ్,ఈఅంశమును రిచ్ ఎంతోవివాదమును సుత్నాన్ము,
ఈయన ఎవరైయునాన్రో కనుగొనుటకు, దీనిని బర్దద్లు చేసికొని లోనికి
వెళుళ్నటుల్, అది మనలను బాధుయ్లుగా చేసుత్ంది. ఇపుప్డు, అకక్డ ఎనోన్
పాఠశాలలుఆయనను రిచ్తలంచినవి.

ఆ పాఠశాలలలో ఒకటి, “అతడు ఒక కటుట్ కథ, ఆయన నిజానికి ఒక వయ్కిత్
కాదు”అనిఅనాన్రు.

కొందరైతే అది, “ఒక యాజకతవ్మైయునన్దని. ఆయన నిజానికి ఒక
వయ్కిత్కాడని” అనాన్రు. అది అతయ్ంత పియమైనదిగాయునన్ది, ఆ వైపునకంటె
ఈ వైపున, అది బాగుగా పటుట్కొండి, కారణమేమనగా అది ఒక యాజకతవ్ము
అనివారనాన్రు.

అది ఆలాగునయుండలేదు, కారణము 4వ వచనములో, ఆయన ఒక
వయ్కిత్యైయునాన్డని చెపుతుంది, ఒక “మనిషి” అని అది చెపుతుంది. కాబటిట్, ఒక
వయ్కిత్గాయుండుటకు గాను, ఆయన ఒక వయ్కిత్తవ్ముగా ఉండవలసియునాన్డు,
ఒక “మనిషి.” ఒక కర్మము కాదు; ఒక వయ్కిత్యైయునాన్డు! కాబటిట్ ఆయన
కేవలముఅది ఒకయాజకతవ్పు కర్మముకాదు, లేక ఆయనఒక కటుట్ కథ కాదు.
ఆయనఒకవయ్కిత్యైయునాన్డు.
32 ఆ వయ్కిత్ నితుయ్డైయునాన్డు. మీరు గమనించినటెల్తే, “ఆయనకు తండి
లేడు. ఆయనకు తలిల్ లేదు. ఆయనకు సమయము లేదు, ఆయన ఎనన్డైనను
పారంభము కాలేదు. ఎనన్డైనా అంతమగుటకు ఆయనకు సమయము లేదు.”
ఆయన సదాకాలము, ఈ రాతి ఇంక సజీవుడుగాయునాన్డు, కారణము
బైబిలు ఇకక్డ ఏమి చెపిప్నదనగా, “ఆయనకు తండిలేడు, తలిల్లేదు, దినములు
పారంభము లేదు, ఆయన జీవమునకు అంతము లేదు.” కాబటిట్ అది ఒక
నితుయ్డైన వయ్కిత్గాయుండవలసియునన్ది. అది నిజమేనా? [సంఘము “ఆమేన్,”
చెపిప్ంది.—ఎడి.] ఒక నితుయ్డైన వయ్కిత్! అది ఒకే ఒకక్రుఆలాగునయుండగలరు,
అదేదేవుడు, ’కారణముఆయనఒకక్డుమాతర్మేనితుయ్డైయునాన్డు.దేవుడు!
33 ఇపుప్డు 1 తిమోతి 6:15 మరియు 16 వచనాలు, మీరు ఎపుప్డైనా దానిని
చదువుగోరినటెల్తే,మీరుదానినిచదవాలనినేనుకోరుతాను.

ఇపుప్డు, నేనుపోరాడు సంగతి ఏమనగా, అదే, ఆయన దేవుడైయునాన్డు,
ఏలయనగా ఆయన ఒకక్డు మాతర్మే అమరుత్ డుగాయుండగలడు. ఇపుప్డు,
దేవుడు తనున్ తాను ఒక వయ్కిత్గా మారుచ్కొనుచునాన్డు; ఆయనకు “తలిల్లేదు,
తండిలేడు,దినములపారంభములేదు,దినములఅంతములేదు.”
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34 ఇపుప్డు అనేకమంది, “దైవతవ్ములో ముగుగ్రు వయ్కుత్లునాన్రు” అని
బోధిసుత్నాన్రు, మనము లేఖనములలో సాత్ము. కాబటిట్, నీవు ఒక వయ్కిత్వి
కాకుండా, ఒక వయ్కిత్తవ్మును కలిగియుండలేవు. వయ్కిత్తవ్మును చేయుటకు, అది
ఒకవయ్కిత్ని తీసుకొంటుంది.

ఒక బాపిట్సుట్ సేవకుడు, కొనిన్ వారములు కితము, నా ఇంటికి వచాచ్డు,
అతడనాన్డు, “నీకు సమయమునన్పుప్డు దైవతవ్ము విషయములో నేను నినున్
సరిచేయాలనుకొనుచునాన్ను,”అని,ననున్పిలిచాడు.
35 నేననాన్ను, “ఇపుప్డే దానిని మనము చేదాద్ం, అనిన్టినీ పకక్కు పెటిట్,
ఎందుకంటేఇపుప్డేనాకుసమయమునన్ది.”

అతడు వచిచ్ అనాన్డు, “బెనాహ్ం సోదరుడా, నీవు ముగుగ్రిని ఒకే దేవుడని
బోధిసుత్నాన్వు.”

నేననాన్ను, “అవునండి.”
అతడనాన్డు, “సరే,” అతడనాన్డు, “ఒకే దేవుడునాన్డని, ఆయనలోముగుగ్రు

వయ్కుత్లునాన్రనినేనునముమ్తాను.”
నేననాన్ను, “అయాయ్,దానినితిరిగిచెపప్ండి.”
అతడనాన్డు, “ముగుగ్రువయ్కుత్లలోయునన్ఒకేదేవుడు.”

36 నేననాన్ను, “నీవు ఏ పాఠశాలకు వెళాళ్వు?” డండి? అతడు
నాతో అనాన్డు, ఒక—ఒక బైబిలు పాఠశాల. నేననాన్ను, “అది నేను
అవుననుకొంటాను. వయ్కిత్తవ్ము లేకుండా నీవు ఒక వయ్కిత్గాయుండలేవు. నీవు
వయ్కిత్తావ్నిన్ కలిగియునన్టెల్తే, నీవు నీకై ఒకే వయ్కిత్తావ్నిన్ నీకు కలిగియునాన్వు. నీవు
ఒకవేరుగాయునన్, వయ్కిత్వైయునాన్వు.”

అతడనాన్డు, “సరే, వేదాంత పండితులు కనీసము దానిని
వివరించలేకపోతునాన్రు.”

నేననాన్ను, “అదిఒకపర్తయ్కష్తదావ్రా.”
అతడనాన్డు, “నేనుపర్తయ్కష్తనుఅంగీకరించలేను.”

37 నేననాన్ను, “అపుప్డు దేవుడు ఎనన్డైనా నీ యొదద్కు చేరుకొనే మారగ్ము
లేదు, ఏలయనగా, ‘అది జాఞ్నముగల వారి నుండి, తెలివిగల వారి నుండి
దాచబడి పసిబాలురకు బయలుపరచబడినది,’ బయలుపరచబడింది, పర్తయ్కష్త,
‘నేరుచ్కొనే పసిబాలురకు, అది బయలుపరచబడింది.’” నేననాన్ను, “అకక్డ
దేవుడునీయొదద్కుచేరుకొనేమారగ్మేలేదు; ఎందుకంటేనీకైనీవుఆయననుండి

సివేయబడాడ్వు.”
బైబిలు అంత దేవుని యొకక్ పర్తయ్కష్తయైయునన్ది. మొతత్ము

సంఘము దేవుని పర్తయ్కష్త మీద నిరిమ్ంచబడింది. దేవునిని తెలుసుకొనే
మరొక మారగ్ము అకక్డలేదు, పర్తయ్కష్త దావ్రానే తపప్. “కుమారుడు ఎవరికి
బయలుపరుచ్కొంటాడో.” పర్తయ్కష్త; సమసత్ పర్తయ్కష్తయైయునన్ది. కాబటిట్…
పర్తయ్కష్తనుఅంగీకరించనపుప్డు, నీవు వేదాంత పండితుడంత చలల్గాయునాన్వు,
మరియుఅకక్డనీకునిరీకష్ణలేదు.
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38 ఇపుప్డు, ఇపుప్డు, మనము ఈ వయ్కిత్ని కనుగొంటాము, “ఆయనకు
తండిలేడు, తలిల్లేదు, దినముల పారంభము కాని లేక దినముల అంతము కాని
లేదు.” అది దేవుడైయునాన్డు. ఎన్ మారీఫ్ (అనగా ఒక పము నుండి మరొక
పమునకుమారువాడు.)
ఇపుప్డు, గీకు భాషలో ఆ మాటకు భావము, “మారుట” అని

ఉపయోగించబడింది, ఎన్మారీఫ్, అనగాభావముఅదియే, ఆయనతనున్తాను
మారుచ్కొనుచునాన్డు, ఒక వయ్కిత్నుండి…ఒకే వయ్కిత్; గీకు భాషలో ఎన్ మారీఫ్
అనగా భావము…అది వేదిక మీద నటించుట నుండి తీసుకొనబడినది, ఒకే
వయ్కిత్, తన వేషమునుమారుచ్చునాన్డు, మరొక గుణశీలపు పాతర్గా తనున్ తాను
చేసుకొనుచునాన్డు.
39 ఈ మధయ్నే క్లోల్, నా కుమారెత్యైన రిబాక్, కళాశాలలో యోగయ్తా
పతర్మును పొందకముందు, వారు షేకిస్ యర్ వాసిన నాటకము ఒకటి
కలిగియునాన్రు. ఒక యౌవవ్నసుథ్డు, తన వసత్ములను ఎనోన్ సారుల్
మారుచ్కొనవలసియుండెను, ఎందుకంటే అతడు రెండు లేక డు పాతర్లను
నటించియునాన్డు; కాని, ఒకే వయ్కిత్. ఒకసారి అతడు బయటకు వచిచ్, అతడు ఒక
విలన్లాగానటించాడు,మరొకసారి బయటకువచిచ్, మరొకపాతర్ నటించాడు.
ఇపుప్డు గీకు మాట ఎన్ మారీఫ్ అనగా భావము, “ఆయన తన వేషమును
మారిచ్యునాన్డు.”
40 అదే దేవుడు చేసియునన్ది. ఎలల్వేళలా అదే దేవుడైయునాన్డు. తండి
పములోయునన్దేవుడు,ఆతమ్,అగిన్సత్ంభము.అదేదేవుడుశరీరధారియైమన

మధయ్ నివసించాడు, పమునుమారాచ్డు, ఆయన కనబడునటుల్గా బయటకు
వచాచ్డు. ఇపుప్డు అదే దేవుడు పరిశుదాధ్తమ్యైయునాన్డు. తండి, కుమారుడు,
పరిశుదాధ్తమ్…ముగుగ్రు దేవుళుళ్ కాదు; డు కారాయ్లయములు, ఒకే దేవుని

డుకారయ్ములు.
41 బైబిలు చెపిప్ంది, “ఒకే దేవుడు,” ముగుగ్రు కాదు. ఆ కారణమును బటిట్యే,
వారుదానినిచేయలేకపోయారు…నీవుదీనిని తినన్గాచేసి,ముగుగ్రు దేవుళళ్ను
కలిగియుండలేవు. నీవు అలాంటిది దునికి అమమ్లేవు. నేను దానిని మీకు
చెపుతాను.అతడుబాగుగాఎరిగినవాడు,ఒకేదేవుడునాన్డనిఅతనికితెలుసు.
42 గమనించండి, ఒక శిలప్కారుని వలె, దానిని దాసాత్డు, అతడు దానిపై
ఒక ముసుగు వేసాత్డు. అదే దేవుడు ఈ యుగమునకు చేసియునన్ది. అవి
దాచబడియునన్వి. ఈ విషయములనిన్ దాచబడి, ఈ యుగములలో
బయలుపరచ్బడవలసియునన్వి. ఇపుప్డు బైబిలు చెపుతుంది, అవి
కడవరి కాలములలో బయలుపరచ్బడతాయి. అది ఒక శిలప్కారుడు
దాచినటుల్గాయునన్ది—అతడు తన పనినంతాముసుగు వేసి, ఆ సమయము
వరకుదానినిదాచి,దానిపైముసుగుతీసినటుల్గా,అదిఅకక్డయునన్ది.

అదేబైబిలుయైయునన్ది.అదిఒకదేవునిపనియైయుండిదాచబడియునన్ది.
అది జగతుత్ పునాదికి ముందు నుండి దాచబడియునన్ది, అది ఏడంతల
మరమ్ముగాయునన్ది. ఈ లవొదికయ యుగమునొదద్, ఈ దినమునకు
దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు, దాని మొతత్ము మీదయునన్ ముసుగును
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దేవుడు తీసివేసాత్డు, అపుప్డు మనము దానిని డగలుగుతాము. ఎలాటి
మహిమకరమైనసంగతి!
43 దేవుడు అగిన్ సత్ంభములో ముసుగు వేయబడి, ఒక పము నుండి
మరొక పమునకు మారియునాన్డు. యేసుకీసుత్గా పిలువబడు మనిషిలో,
దేవుడు ఒక పమునుండి, మరొక పములోనికిమారియునాన్డు. దేవుడు,
ఆయన సంఘములో ముసుగువేయబడియునాన్డు. మన పైనునన్ దేవుడు,
మనతోయునన్ దేవుడు, మనలోయునన్ దేవుడు; దేవుడు తన మహోనన్తమైన
సిథ్తినుండి,తగిగ్ంచుకొనిదీనుడుగావచుచ్చునాన్డు.

అకక్డ పైన, పరిశుదుధ్డు, ఎవ ఆయననుతాకరాదు; ఆయన పరవ్తము
మీద దిగియునాన్డు, కనీసము ఒక జంతువు ఆ పరవ్తమును తాకినా, అది
చనిపోవలసియుండెను.

తరువాత దేవుడు దిగివచిచ్, తన గుడారమును మారిచ్యునాన్డు, కిందికి
దిగివచిచ్ మనతో జీవించాడు, మనలో ఒకనిగా మారాడు. “మనము ఆయనను
పటుట్కొనాన్ము,” అని బైబిలు చెపిప్ంది. మొదటి తిమోతి 3:16, “నిరాకేష్పముగా
దైవభకిత్ని రచ్ని మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన సశరీరుడుగా
పర్తయ్కుష్డయెయ్ను, చేతులతో తాకబడాడ్డు.” దేవుడు మాంసమును తినాన్డు.
దేవుడునీళుళ్తాగాడు. దేవుడునిదర్పోయాడు.దేవుడుఏడాచ్డు. ఆయనమనలో
ఒకనివంటివాడయాయ్డు.రమయ్ముగాబైబిలులోపోలచ్బడియునన్ది!

అది పైనునన్ దేవుడు; మనతోయునన్ దేవుడు; ఇపుప్డు అది మనలోయునన్
దేవుడు,పరిశుదాధ్తమ్. డవవయ్కిత్కాదు;ఒకేవయ్కిత్!
44 దేవుడు కిందికి దిగివచిచ్, శరీరధారిగా మారి, కీసుత్లో మరణమును
మరణించాడు; ఆ పర్కారము దానిలో పర్వేశించి సహవాసము చేయుటకు,
సంఘమునుశుదిధ్చేయగలడు.దేవుడుసహవాసమునుపేమిసాత్డు.మొదటిసారి
ఆయన మనిషిని తయారుచేసినది, సహవాసము కొరకే; కె బులతో దేవుడు
ఒంటరిగాజీవించాడు.
45 ఇపుప్డు గమనించండి, ఆయన మనిషిని చేశాడు, మరియు మనిషి
పడిపోయాడు. కాబటిట్ ఆయన దిగి వచిచ్, మనిషిని విమోచించాడు,
కారణమేమనగా ఆరాధించబడుటను దేవుడు పేమిసాత్డు. దేవుడు అనేమాటకు
భావము, “ఆరాధనకు లమైనవాడు.”

మరియు అదే అగిన్ సత్ంభముగా మన మధయ్కు వసుత్ంది, మన
హృదయములను మారుచ్నది అదియే, అదే దేవుడు మాటాల్డాడు, “వెలుగు
కలుగును గాక,” మరియు వెలుగు కలిగినది. ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునన్వాడు.
46 నేను ఈ ఉదయమున మాటాల్డినటుల్గా, దేవుడు తన గుణలకష్ణాలతో
ఒంటరిగానివసించాడు.అదిఆయనతలంపులు.అకక్డఏమి లేదు,దేవుడు
మాతర్మేయునాన్డు,కానిఆయనతలంపులనుకలిగియునాన్డు.

ఒకగొపప్నిరామ్ణికునివలె రొచ్ని,ఆయనమనసుస్లోయునన్దానిని,తాను
ఆలోచించిన దానిని గీయు , దానిని నిరిమ్ంచబోవుచునాన్డు. సృషిట్సాత్డు,
ఇపుప్డు, ఆయన సృజించలేడు. సృజించబడియునన్ దేనినో తీసుకొని, మరొక
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పములోనికి తయారుచేసాత్డు; ’కారణము దేవుడు ఒకక్డు మాతర్మే…
సృజించగలడు. ఆయన ఏమి చేయబోవుచునాన్డో, తన మనసుస్లోనికి
వచిచ్యునన్దానిని,అదిఆయనయొకక్తలంపులు,అదిఆయనయొకక్కోరెక్లు.
ఇపుప్డుఅదిఒకతలంపు,తరువాతఆయనదానినిమాటాల్డుతాడు,అపుప్డుఅది
ఒకమాట.
47 ఒక తలంపు, అది వయ్కత్పరచ్బడినపుడు, అది ఒక మాటయైయునన్ది.
ఒక తలంపు వయ్కత్పరచ్బడినపుడు, అది ఒక మాట, కాని అది మొదటిగా ఒక
తలంపుగాయుండాలి. కాబటిట్, అది దేవుని యొకక్ గుణలకష్ణములు; తరువాత
అదిఒకతలంపుగామారుతుంది,తరువాతఒకమాట.
48 గమనించండి. ఈ రాతి నితయ్జీవమును కలిగినవారు, ఆయనలో మరియు
ఆయనతో యుండియునాన్రు, కనీసము ఒక త, నకష్తర్ము, కె బు
లేక మరేదైనను లేక ముందే, వారు ఆయన ఆలోచనలోయునాన్రు. అదే
నితయ్మైనది. నీవు నితయ్జీవమును కలిగియునన్టెల్తే, నీవు ఎలల్పుప్డు ఆయనతో
యుండియునాన్వు.నీవుఒకజీవిగాఇకక్డయుండుటకాదుకాని,ఆఅనంతుడైన
దేవునిలోని పముమరియుఆకారమైయునాన్వు…
49 ఆయన అనంతుడు కాకపోయినటెల్తే, ఆయన దేవుడు కాదు. దేవుడు
అనంతుడుగా యుండవలసియునాన్డు. మనము పరిమితి గలవారము;
ఆయన అనంతుడైయునాన్డు. ఆయన సరావ్ంతరాయ్మి, సరవ్జాఞ్ని మరియు
సరవ్శకిత్మంతుడు. ఆయన అలాయుండకపోయినటెల్తే, అపుప్డు ఆయన
దేవుడుగా యుండలేడు. ఆయన అనిన్ ఎరిగినవాడు, అనిన్ సథ్లములు
ఎరిగినవాడు, కారణము ఆయన సరావ్ంతరాయ్మి. సరవ్జాఞ్ని, అది ఆయనను
సరావ్ంతరాయ్మిగా చేసుత్ంది. ఆయన ఒక వయ్కిత్యైయునాన్డు; ఆయన గాలివంటి
వాడు కాదు. ఆయన ఒక జీవి; ఆయన ఒక గృహములో నివాసము చేసాత్డు.
సరవ్జాఞ్నియైనందున, అనిన్టిని ఎరిగినవాడు, అది ఆయనను సరావ్ంతరాయ్మిగా
చేసుత్ంది,కారణముజరుగుచునన్సమసత్ముఆయనఎరుగును.

ఆయన ఎరుగకుండా కంటిరెపప్లను కొటుట్ ఈగ, ఒకక్టియు
అకక్డయుండలేదు. పర్పంచము అనునది అకక్డ లేక ముందు, అది ఎనిన్సారుల్
దాని కనున్లతో రెపప్లు కొడుతుందో ఆయనకు తెలుసు, పర్పంచము అనునది
ఎనన్డైనా లేక మునుపే, అది దానిలో ఎంత కొవువ్ను కలిగియుందో ఆయనకు
తెలుసు. అదే అనంతమైనవాడు. మన మనసులతో దానిని గర్హించలేము, కాని
అదిదేవుడైయునాన్డు.దేవుడు,అనంతమైనవాడు!
50 గురుత్ంచుకోండి, నీవు, నీ కనున్లు, నీ పము, నీవు ఏమైయునన్పప్టికి,
పారంభము నుండి నీవు ఆయన యొకక్ ఆలోచనలోయునాన్వు. ఒకే
సంగతి ఏమనగా, నీవు వాకయ్ము యొకక్ వయ్కత్పరుచ్టయైయునాన్వు.
ఆయన దానిని తలంచిన తరువాత, ఆయన దానిని మాటాల్డాడు,
మరియు నీవు ఇకక్డయునాన్వు. అది ఆలాగున కాకపోయినటెల్తే,
నీవు ఆయన యొకక్ ఆలోచనలో లేకపోయినటెల్తే, నీవు ఎనన్డైనా
ఇకక్డయుండే మారగ్ము, ఏ మాతర్మును లేదు, ఏలయనగా ఆయన మాతర్మే
నితయ్జీవమునిచుచ్వాడైయునాన్డు.
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51 లేఖనములను మనము ఎలా చదువుచునాన్మో నీకు గురుత్నన్దా?
“ఇచఛ్యించు వాని వలన కాదు, లేక పరుగెతుత్ వాని వలన కాదు, కాని దేవుని
బటిట్యే!” అదేమనగా ఆయన యొకక్ ముందు నిరణ్యము, నమమ్కముగా
నిలబడాలి, ఆయన, ఎవరినైనా, ఏ సమయములోనైనా ఎనున్కొనును.
దేవుడు తన ఎనిన్కలో సారవ్భౌముడైయునాన్డు. అది నీకు తెలుసా? దేవుడు
సారవ్భౌముడైయునాన్డు.

పర్పంచమును ఒక మంచి విధానములో తయారుచేయాలని, ఆయనకు
చెపుప్టకు ఆ వెనుక ఎవరునాన్రు? ఆయన తన వాయ్పారమును తపుప్గా
చేయుచునాన్డని,ఎవరుసాహసించిఆయనకుచెపప్గలరు?

వాకయ్మే, దానికై అది, ఎంతో సారవ్భౌమికమైనది. పర్తయ్కష్త సహితము
సారవ్భౌమికమైనది. “ఆయన ఇచఛ్యించు వారికి, ఆయన బయలుపరుసాత్డు.”
పర్తయ్కష్త, దానికై అది, దేవునిలోసారవ్భౌమికమైయునన్ది. అందుకే పర్జలు,వారు
ఏమి చేయుచునాన్రో వారికి తెలియక ఆ కారయ్ములను గుదుద్చునాన్రు, వాటిని
సి ఎగురుతునాన్రు, వాటిని పొడిచేయుచునాన్రు. దేవుడు తన పనులలో

సారవ్భౌముడైయునాన్డు.
52 ఇపుప్డుఆదియందు, ఆయనగుణలకష్ణములనుమనముకనుగొంటాము.
ఇపుప్డు, నీవు ఆయనతో అపుప్డే యుండియునాన్వు. అపుప్డు జీవగర్ంథము
దృశయ్ములోనికివసుత్ంది.

ఇపుప్డు, పర్కటన 13వ అధాయ్యములో మనము చదువుతాము, 8వ
వచనము,అదేమనగా,ఈచివరిదినములలో, “ఆమృగము మిపైకివసుత్ంది,”
“జగదుతప్తిత్మొదలుకొనిగొఱెఱ్పిలల్ జీవగర్ంథములోపేరుల్లేని, మిమీదయునన్
వారినందరినిమోసగిసుత్ంది.”
53 దానిని ఆలోచించండి! యేసు ఎనన్డైనా జనిమ్ంచకముందు, ఆయన
మి మీదికి వచుచ్టకు నాలుగు వేల సంవతస్రములకు ముందు, మరియు

నీవు మి మీదికి వచుచ్టకు ఎనోన్ వేల సంవతస్రములకు ముందు, యేసు
దేవుని మనసులోయునాన్డు, లోక పాపముల కొరకు చనిపోయాడు, మరియు
గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథము తయారుచేయబడినది, మరియు జగతుత్ పునాది
ముందే గొఱెఱ్పిలల్ జీవగర్ంథములో నీ పేరు వాయబడియునన్ది. అది బైబిలు
సతయ్మైయునన్ది. డు, నీ పేరు దేవుని దావ్రా నిరాథ్రించబడి, జగతుత్ పునాదికి
ముందేగొఱెఱ్పిలల్ జీవగర్ంథములోవాయబడియునన్ది.
54 నీవు ఆయన గుణలకష్ణములలోయుండియునాన్వు. అది నీకు గురుత్లేదు,
లేదు, కారణము నీవు ఆయన జీవములో భాగమైయునాన్వు. నీవు ఒక దేవుని
కుమారుడుగాలేకఒకదేవునియొకక్కుమారెత్గామారినపుడు,నీవుదేవునిలోఒక
భాగమైయునాన్వు.

సరిగాగ్ నీవు నీయొకక్ సంబంధమైన తండిలో ఒకభాగమైయునన్టుల్గా!
అది సతయ్ము. నీవు భాగమైయునాన్వు. పురుషుడు హిమోగోల్బినున్, రకత్మును
కలిగియునాన్డు. అదిఅండములోనికివెళిళ్నపుడు, అపుప్డునీవునీతండిలోఒక
భాగముగామారుచునాన్వు; నీ తలిల్ డా నీ తండిలో భాగమైయునన్ది; కాబటిట్
మీరందరుమీతండిలోఒకభాగమైయునాన్రు.
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మహిమ! సంఘశాఖను మొతత్ముగా బయటకు వెళళ్నివవ్ండి. హా-హా.
నిశచ్యముగాచేసుత్ంది!అనిన్టిలో,దేవుడు,ఒకేసథ్లము!
55 ఇపుప్డు ఆయన గుణలకష్ణమును గమనించండి. అపుప్డు
గుణలకష్ణములలో మొదటిది, దేవుడు; తలంపు, దానికై అది గుణలకష్ణము,
వయ్కత్పరచ్బడకుండా, అంతా ఒకరిలోనేయునన్ది. తరువాత, రెండవదిగా, తనున్
తాను వయ్కత్పరుచ్కొనన్పుప్డు, ఆయన వాకయ్ముగామారాడు. “మరియు అపుప్డు,
వాకయ్ముశరీరధారియై,మనమధయ్నివసించాడు.”
56 పరిశుదధ్ యోహాను 1వ అధాయ్యము 1వ వచనము, గమనించండి, ఇది,
“ఆదియందు.” కాని, దానికిముందు, నితయ్తవ్ము! గమనించండి, “ఆదియందు
వాకయ్ముండెను.” కాలముఆరంభమైనపుప్డు, అదివాకయ్మైయుండెను.కానీఅది
వాకయ్ముకాకముందు, అది ఒకగుణలకష్ణముగాఉండెను, తలంపుగాఉండెను.
అపుప్డదివయ్కత్పరచబడెను, “ఆదియందు,” “వాకయ్ము”గావయ్కత్పరచ్బడెను.

ఆ మరమ్యుకత్మైన మనిషి ఎవరో, మెలీక్సెదెకు ఎవరో మనము
కనుగొందాము. “ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవుని
యొదద్యుండెను, మరియు వాకయ్ము దేవుడైయుండెను.” “అపుప్డు,
వాకయ్ము శరీరధారియై మనమధయ్ నివసించాడు.” ఇపుప్డు దానిని అకక్డ
పటుట్కొనియుండండి, గమనించండి.
57 ఆయన మొదట జీవి ఆతమ్యైయునాన్డు, దేవుడు, సహజాతీతమైనవాడు,
మంచిది, గొపప్ నితుయ్డైనవాడు. రెండవదిగా, ఆయన తనున్ తాను శరీర
పములోనికి, పించుకొనుట పారంభించెను, ఒక వాకయ్ శరీరముగా

పిలువబడింది, “వాకయ్ము; ఒక శరీరము.” అపుప్డు ఆ సిథ్తిలోనే ఆయన
అబాహామును కలుసుకొనెను, ఆయన మెలీక్సెదెకుగా పిలువబడాడ్డు. ఆయన
వాకయ్ శరీరములోయునాన్డు. ఇపుప్డు, మనము దానియొదద్కు వెళదాము,
మరియు పర్భువు చితత్మైనయెడల, కొనిన్ నిమిషములలో రుజువు చేదాద్ము.
ఆయనవాకయ్మైయుండెను.
58 థియోఫనీ, అనే వాకయ్ శరీరమనగా, దానిని నీవు డలేవు. అది తినన్గా
ఇకక్డేయుండగలదు,అయిననునీవుదానిని డలేవు.

అది సరిగాగ్, టెలివిజన్ వలెయునన్ది. అది మరొక పరిమాణములోయునన్ది.
టెలివిజన్; పర్జలు, ఇపుప్డు తినన్గా ఈ గదిగుండా కదులు , పాడుచునాన్రు;
అకక్డ రంగులు డా ఉనాన్యి. కాని కనున్ పంచేందియములకు మాతర్మే
లోబడియునన్ది. పరిమితమైయునన్ది…నీ రిత్ జీవి, పంచేందియములకు
మాతర్మే లోబడియునన్ది. పు ఎంత పరిమితితో డగలదో, నీవు అంత
మాతర్మేపరిమితిని కలిగియునాన్వు. కాని అకక్డమరొక పరిమాణమునన్ది, అది
పాంతరముదావ్రా,మాతర్మే డగలము,అదేటెలివిజన్.

59 ఇపుప్డు, టెలివిజన్ ఒక చితర్మును ఉతప్తిత్ చేయలేదు. టెలివిజన్ దాని
కాలువగుండా,ఒకవలయములోనికిపర్సారముచేయగలదు,అపుప్డుటెలివిజన్
తెర దానిని పటుట్కొంటుంది. కాని ఆరంభమునుండే, అకక్డ చితర్ముయునన్ది.
ఆదాముఇకక్డయుండగాటెలివిజన్యునన్ది. కరెమ్లు పరవ్తముమీద ఏలీయా
యుండగా టెలివిజన్ ఇకక్డయునన్ది. గలలీ సముదర్ తీరముల వెంబడి,
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నజరేయుడైన యేసు నడిచినపుడు టెలివిజన్, ఇకక్డునన్ది. కాని ఇపుప్డు నీవు
దానిని కనిపెటుట్చునాన్వు. ఆ వెనుక వారు దానిని నమిమ్యుండే వారు కాదు.
అలాటి సంగతి చెపిప్నందుకునీవు పిచిచ్వాడవుగాయుండేవాడవు. కాని ఇపుప్డు
అదిఒకయథారథ్తగాయునన్ది.

కీసుత్ ఇకక్డేయునన్పుప్డు, అది ఆ పర్కారముగానేయునన్ది, దేవుని యొకక్
తలు ఇకక్డయునాన్రు. ఒక దినమున, రానునన్ గొపప్ వెయేయ్ండల్ పాలనలో,

అదిటెలివిజన్లేకమరిఏదైనకంటెను,అదిఎకుక్వయథారథ్ముగాయుంటుంది.
ఎందుకంటేవారికక్డయునాన్రు.
60 ఆయన తనున్ తాను, ఆయన సేవకులలోముసుగు వేయబడినవాడై, తాను
చెపుప్కొనియునన్, ఆయన గొపప్ పములో తనున్ తాను పర్తయ్కష్పరుచ్కొం ,
మరియుతనున్తానురుజువుచేసుకొనుచునాన్డు.
61 ఇపుప్డు, ఆయన ఇకక్డ ఆతమ్ పములోయునాన్డు. తరువాత ఆయన
ఒక ముసుగును ధరించిన పములో వసుత్నాన్డు. ఇపుప్డు, ఆయన
అబాహామునకు, ఒక ముసుగును ధరించినవాడుగా పర్తయ్కష్మయాయ్డు.
అబాహామురాజులనుసంహారముచేసితిరిగివచుచ్చుండగా,ఇకక్డమెలీక్సెదెకు
ఆయనతోమాటాల్డినాడు.
62 మొనన్టి దినము, య్సాన్ వారాత్ పతికలో, నేను ఒక వాయ్సమును
చదువుచునాన్ను, అకక్డ ఒక—ఒక సీత్ రోడుడ్ మీద కారు నడుపుకొని
వెళుళ్చునన్ది, నలభై లేక ఏభై మైళుళ్ వేగముతో వెళు , ఒక కోటు వేసుకొనన్
ఒక వృదుధ్ని ఆమె గుదిద్నది. ఆమె కేకలు వేయు , తన కారును ఆపింది.
అది అతనిని గాలిలోనికి విసిరివేసింది. తినన్గా అది ఏమీలేని ఎడారిలోనే!
అతనిని కనుగొనుటకు ఆమె వెనుకకు పరుగెతిత్ంది, అతను అకక్డలేడు. కాబటిట్
ఆమె ఏమి చేసింది? కొందరు అది సంభవించుటను శారు, ఆ వృదుధ్డు
అతని పై కోటుతోనే గాలిలోనికి ఎగిరిపోవుటను శారు. కాబటిట్ వారు
అతనిని కనుగొనుటకు వెనుకకు పరుగెతాత్రు. ఆ మనిషిని వారు ఎకక్డను
కనుగొనలేకపోయారు. వారు పోలీసు బలగానిన్ పిలిచారు. పోలీసులు ఆ
సథ్లమునుపరీకిష్ంచుటకుబయటకొచాచ్రు;అకక్డఎవవ్రు లేరు.
63 బాగుంది, వారిలో పర్తి ఒకక్రు సాకష్ మిచాచ్రు, “కారు మనిషిని గుదిద్
పేలిన శబద్ము చేసింది. అతడు గాలిలోనికి పైకి వెళాళ్డు, పర్తీ ఒకక్ దానిని
శారు.”ఎనోన్సాకష్ ములు.రెండులేక డుకారుల్నిండియునన్పర్జలు,అది

సంభవించుట శారు. దానిని తెలుసుకొనన్పుడు, అయిదు సంవతస్రముల
కితము,కోటుధరించినఒకవృదుధ్డు,గుదద్బడి,అదేసథ్లములోచనిపోయాడు.

నీవు ఈ సథ్లమును విడిచినపుడు, నీవు చనిపోలేదు. నీవు తపప్క తిరిగి
రావాలి, నీవు ఒక పాపివైనా సరే, ఈ శరీరములో నీవు జరిగించిన కారయ్ముల
పర్కారమునీకుతీరుప్ తీరచ్బడవలసియునన్ది. “ఈ సంబంధమైనగుడారము
శిధిలమైపోయినను, మరొకటి మన కొరకు కనిపెటుట్చునన్ది.” ఆ మాట ఎన్
మారీఫ్అనగా,ముసుగుధరించుట.
64 ఇపుప్డు, దేవుడు ఈ దశలో…ఇది ఆయన సృషిట్ యొకక్ దశయైయునన్ది,
తరువాత శరీరముగా పు దిదద్బడాడ్డు, యేసు. దేనినుండి? ఆ గొపప్
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పారంభము నుండి, ఆతమ్ నుండి, వాకయ్ముగా కిందికి దిగివచాచ్డు, దానినే
బయటకు తెచాచ్డు. వాకయ్ము ఇంకా తనున్ తాను తయారు చేసుకొనలేదు, అది
బయటకు మాటాల్డబడి, ముసుగు ధరించింది, తరువాత ఆయన శరీరధారి
అయాయ్డు, యేసు, పాపులమైన మన అందరి కొరకు మరణమును రుచి
చుటకుమరుత్ డయాయ్డు.

65 అబాహాము ఆయనను కలుసుకొనన్పుప్డు, ఆయన మెలీక్సెదెకు
యైయునాన్డు. చివరిగా ముగింపులో, ఈ గుణలకష్ణములనిన్ , ఏమి
చేసాత్యో వాటిని ఇకక్డ విపుప్చునాన్డు, పర్తి అబాహాముయొకక్ కుమారుడు,
పర్తి విశావ్సపు కుమారుడు, పరి రణ్ముగాదానినే చేసాత్డు. కాని మనము ఎలా
రావలసియునన్దోగమనించాలనినేనుకోరతాను.
66 ఒక రకత్ సంబంధియైన విమోచకుడిగా, ఆయన ఎలా శరీరముతో
రావలసియునన్దో, ఇంకా తు మరియు బోయజులో, ఆయన
పర్తయ్కష్పరచ్బడుటనుమనము సాత్ము.
67 ఇపుప్డు మనము గుణలకష్ణమును సాత్ము, ఆయన ఆతమ్ యొకక్
కుమారులు, వాకయ్ పమైన శరీరములోనికి వచిచ్యుండలేదు. కాని ఒక
థియోఫనీ;అనగాఒకఅదృశయ్మైనశరీరము.ఈశరీరమువాకయ్మునకుమరియు
బయానాకు, పరిమితమైయునన్ది, బయానా కొరకు, దేహము యొకక్ మారుప్
కొరకుకనిపెటుట్చునన్ది.
68 ఇపుప్డు, ఒక కుమారుడిగా, నీకు మరియు ఆయనకు మధయ్
భేదమును, డండి, ఆయన ఆదినుండి యునన్వాడు, వాకయ్ము, ఒక వాకయ్
శరీరము గలవాడు. ఆయన వచిచ్, మెలీక్సెదెకు అను వయ్కిత్లో జీవించాడు.
అపుప్డు, తరువాత, మనము ఇంక ఎంతమాతర్ము మెలీక్సెదెకు గురించి
వినము, కారణమేమనగా ఆయన యేసుకీసుత్గా మారాడు. మెలీక్సెదెకు
యాజకుడైయునాన్డు, అయితే ఆయన యేసుకీసుత్గా మారాడు. ఇపుప్డు,
మీరు దానిని దాటివేసియునాన్రు. ఏలయనగా, ఆ పములో, ఆయన అనిన్
సంగతులనుఎరిగియునాన్డు,మీరుఎనన్ దానినిఇంకాగర్హించలేరు.

నీవు ఆదాము వలె వచాచ్వు, నా వలె, శోధించబడుటకు, శరీర
గుణలకష్ణములోనికి మారావు. కాని ఈ జీవితము ఇకక్డ ముగించబడినపుడు,
“ఈ సంబంధమైన గుడారము శిధిలమైపోయినను, మన కొరకు మరొకటి
ఇదివరకేకనిపెటుట్చునన్ది.” అకక్డికేమనమువెళతాము;అదివాకయ్మైయునన్ది.
అపుప్డుమనమువెనుకకు సి, మనముఏమి చేసియునాన్మో డగలము.
ఇపుప్డు మనకు అది అరథ్ము కాదు. మనము ఎనన్ వాకయ్ముగా మారలేదు;
మనమురకత్మాంసములమనిషిగామారాము,వాకయ్ముగాకాదు.
69 కాని, డండి, అది దానిని తేటగా తేటపరుచ్తుంది, ఏలయనగా నీవు
ఆరంభములో, నీవు ఒక తలంపుగాయుండనిదే, నీవు ఎనన్ వాకయ్ముగా
మారవు.అదిదేవునియొకక్ముందునిరణ్యమునురుజువుచేసుత్ంది. డండి?
నీవుఒకతలంపుగాయుండనిదే,నీవుఎనన్ వాకయ్ముగామారవు.నీవుమొదట,
ఆయనఆలోచనలోయుండవలసియునన్ది.
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కాని, మీరు డండి, శోధనను తాళుకొనుటకు గాను, నీవు నీ

వాకయ్శరీరమును దాటి రావలసియుండెను. పాపము చేత శోధించబడుటకు,
నీవు శరీరములోనికి దిగి రావలసియుండెను. మరియు అపుప్డు, నీవు
నిలబడినటెల్తే, “తండి నాకు అనుగర్హించిన వారంద నా యొదద్కు
వతుత్రు, మరియు అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.” డు, మొదట,
నీవుయుండవలసియునాన్వు.
70 అపుప్డు, మీరు డండి, అతడు తినన్గా కిందకు, కర్మమైన వంశావళి,
గుణలకష్ణము నుండి…జగతుత్ పునాదికి ముందే, అతని పేరు గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్
జీవగర్ంథములోవాయబడియునన్ది. అపుప్డు, దాని నుండి, అతడువాకయ్ముగా
మారాడు, థియోఫనీగా, అది కనబడుతుంది, అదృశయ్మౌతుంది. ఆయన
శరీరముగా మారి, మరలా వెనుకకు వెళిళ్పోయాడు, అదే శరీరములో, ఒక
మహిమపరచ్బడినసిథ్తికి,పునరుతాథ్నముచెందాడు.

కానీ నీవు పాపము దావ్రా శోధించబడటానికి, వాకయ్ శరీరమును అనగా
థియోఫనీని దాటి, మాంసపు మనిషిగా మారావు. తరువాత, “ఈ
సంబంధమైనగుడారముశిధిలమైపోయినను,మనకొరకుమరొకటి ఇది వరకే
కనిపెటుట్చునన్ది.”ఇంకామనముఆశరీరములనుపొందలేదు.
71 కాని, డండి! ఈ శరీరము దేవుని యొకక్ ఆతమ్ను పొందినపుడు,
నీలోని అమరత్ జీవము, అది నీ శరీరమును దేవునికి లోబడునటుల్గా
చేసుత్ంది. హలెల్ య! “దేవుని లముగా పుటిట్నవాడు పాపము చేయడు,
అతడు పాపము చేయజాలడు.” రోమా 8:1, “ఇపుప్డు కీసుత్యేసునందునన్
వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు; వారు శరీరమును అనుసరింపక, ఆతమ్ను
అనుసరించియే నడుచుకొనువారు.” అకక్డే నీవునాన్వు. డు, అది నీ
శరీరమునులోపరుచ్తుంది.

“ఓ, నేను సారా తాగుట మానినటెల్తే! అని నీవు చెపప్నవసరము
లేదు! నేను పలానా దానిని…” కేవలము కీసుత్లో పర్వేశించుము, మరియు
అదంత సమాపత్మైనది, డండి, డండి, కారణము నీ శరీరము
ఆతమ్కు లోబడుతుంది. అది ఎంతమాతర్ము లోక కారయ్ములకు లోబడదు; అవి
చనిపోయినవి. అవి చనిపోయినవి; నీ పాపములు బాపిత్సమ్ములో సమాధి
చేయబడాడ్యి, మరియు నీవు కీసుత్లో తన సృషిట్గా మారావు. నీ శరీరము
ఆతమ్కులోబడుతుంది,సరియైనజీవితమునుజీవించుటకుపర్యతిన్సుత్ంది.
72 సీత్లు, తాము పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియునాన్మని చెపుప్కొం , బయటకు
వెళిళ్ పొటిట్ బటట్ ధరించి, అలాటి పనులు చేసుత్నాన్రు, నీవు దానిని ఎలా
చేయగలవు? నీలోయునన్ దేవుని యొకక్ ఆతమ్ నినున్ అలాటి కారయ్ము
ఎనన్డైనా చేయుటకు, ఎలా అనుమతిసుత్ంది? అది ఆలాగు యుండరాదు.
నిశచ్యముగా, అది ఆలాగున ఉండదు. ఆయన మురికి ఆతమ్ కాడు; ఆయన
పరిశుదాధ్తమ్యైయునాన్డు.
73 ఆ ఆతమ్కు నీవు లోబడినపుడు, అది నీ యొకక్ రిత్ జీవిని, ఆతమ్కు
లోబడునటుల్గా, అది నినున్తోసుత్ంది. ఆ ఆతమ్ పర్పంచములోని ఏదోఆతమ్ కాదు,
గానిపర్తయ్కష్పరచ్బడిన, లేకబర్తికించబడిన,వాకయ్ వితత్నమైయునన్ది,హలెల్ య,
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సజీవము చేయబడింది. “ఇది చేయవదుద్” అని బైబిలు చెపిప్నపుడు, శరీరము
తవ్రగాదానినుండివైదొలుగుతుంది.అకక్డఏపర్శన్యులేదు.

అదిఏమైయునన్ది? అదిపునరుతాథ్నముయొకక్ బయానాయైయునన్ది.ఈ
శరీరముమరలాలేపబడుతుంది,కారణమేమనగాఅదిఇదివరకేపారంభమైనది.
అది ఒకపుప్డుపాపమునకు,మురికికి, కుళిళ్పోవుటకు అదిలోనైయునన్ది, కాని
ఇపుప్డు అది బయానాను కలిగియునన్ది; అది పరలోకము వైపు తిరిగియునన్ది.
ఇపుప్డు, ఆ బయానాతోనే, నీవు ఎతత్బడుటలోనికి వెళుళ్చునాన్వు. అదే
బయానాయైయునన్ది.
74 ఒక రోగి పడియుండి, చనిపోవుచునాన్డు, మరణము తపప్ ఏమియు
మిగలదు; అంతమటుట్కే సంభవించేది. కాయ్నస్రోత్ మరియు కష్య వాయ్ధితో
తినివేయబడిన పర్జలఛాయలను నేను సియునాన్ను; కొదిద్ సేపటి తరువాత,
పరి రణ్ముగా, బలముగా, మా లు సిథ్తికి రావటం శాను. అకక్డ దైవిక
సవ్సథ్త లేనియెడల, అపుప్డు అకక్డ పునరుతాథ్నము లేదు, ’ఏలయనగా దైవిక
సవ్సథ్తపునరుతాథ్నముయొకక్బయానాయైయునన్ది.ఆమేన్!
75 బయానా డబుబ్ అనగా యేమిటో మీకు తెలుసా, మీకు తెలుసా?
అది ఖాయము చే త్ చెలిల్ంచిన మొతత్ము. “మన అతికర్మములను
బటిట్ అతడు గాయపరచ్బడెను; ఆయన పొందిన దెబబ్లచేత మనము
సవ్సథ్తనొందియునాన్ము.” గమనించండి, ఎంత అదుభ్తముగాయునన్దో!
మనముఆయననుపేమిసాత్ము.
76 ఇపుప్డు,ఈశరీరముఆతమ్కులోబడుతుంది.వాకయ్ పములోనికిమనము
ఇంకా పర్వేశింపలేదు, మనము ఇంక శరీర పములోనేయునాన్ము, కాని
వాకయ్మునకుబదుద్లమైయునాన్ము.శరీరములోనిమరణముమనలనుఅకక్డకు
తీసుకొనివెళుతుంది.
77 అదే కారయ్ము సరిగాగ్, ఒక చినన్ బిడడ్ గురించి ఆలోచించండి. మీరు ఒక
సీత్ని తీసుకోండి, ఆమె ఎంత చెడడ్దైనపప్టికి, ఆమె గరభ్ముతోవునన్పుప్డు,
ఆమె తలిల్ కాబోవుటకు సిదధ్ముగాయునన్ది. ఆ బిడడ్ పుటట్క ముందు ఆమెను
గమనించండి, ఆమె ఎంత రమైన సీత్యైనపప్టికి నేను లెకక్చెయయ్ను, ఆమె
నిజమైన దయగలదిగా మారుతుంది. ఆమె యొకక్ శబద్మును రిచ్ అకక్డ
ఏదోయునన్ది…చినన్ బిడడ్ దావ్రా, ఆమె తలిల్గా మారుటకు సిదధ్మైనపుడు,
ఒక చినన్ తలిల్ని చుటకు, ఆమె దైవభకిత్గలదిగా కనబడుతుంది. అది
ఎందుచేత?ఇపుప్డు, ఆచినన్ శరీరము,ఇంకాసజీవముకాలేదు, డండి, అది
మాంసమును మరియు కండరములను మాతర్మే కలిగియునన్ది. ఆ చినన్ బిడడ్
ఎగురుచునన్ది,ఆకండరములుకదులుచునన్వి.అయితేఅదితలిల్ గరభ్మునుండి
ముందుకు వచిచ్నపుడు, దేవుడు దానిలోనికి జీవాతమ్ను ఊదుతాడు, మరియు
అపుప్డతడు అరుసాత్డు. డండి, ఒక సహజమైన శరీరము ఏరప్డినంత
నిశచ్యముగా, అది జనిమ్ంచిన వెంటనే దానిని సీవ్కరించుటకు, ఒక ఆతమ్
సంబంధమైనశరీరముదానినిసీవ్కరించుటకువెళుతుంది.
78 తరువాత, ఒక మనిషి, పరలోకము నుండి తిరిగి జనిమ్ంచినపుడు, అతడు
కీసుత్లోఆతమ్సంబంధమైనబిడడ్గామారుతాడు.
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మరియు, తరువాత, మాంసపు వసత్ము విడిచిపెటట్బడినపుడు, అకక్డ ఒక

సహజమైన శరీరముయునన్ది, ఒక వాకయ్ శరీరము, చేతులతో నిరిమ్ంచబడినది
కాదు,లేకఒకసీత్దావ్రాపుటిట్నదానిలోనికికాదు,మనమువెళేళ్ది.

తరువాత ఆ దేహము తిరిగివచిచ్, మహిమపరచ్బడిన శరీరమును
తీసుకొంటుంది.

ఆ కారణము బటిట్, యేసు చనిపోయినపుడు పాతాళమునకు వెళిళ్,
చెరలోయునన్ ఆతమ్లకు బోధించియునాన్డు; తిరిగి అదృశయ్ శరీరముగా
మారియునాన్డు.ఓ,అమోఘముగాయునన్ది!దేవునికిసుత్తులు!
79 2కొరింథీ5:1, “ఈ సంబంధమైనశరీరము,ఈ మిమీదయునన్మన
గుడారము శిధిలమైపోయినను, మన కొరకు మరొకటియునన్ది.” డండి,
ఒక గుణలకష్ణముగా, తినన్గా దేవుని నుండి వచుచ్టకు, మనము దానిని
దాటివేసియునాన్ము; ఆదాముకు జరిగినటుల్గా, శోధించబడుటకు, పాపము
చేత పరీకిష్ంచబడుటకు, శరీరముగా మారియునాన్ము. అయితే, ఆయన వాకయ్
పరీకష్ సమాపత్ముకాగానే, జగతుత్ పునాదికిముందేమనకొరకు సిదధ్పరచబడిన,
ఈ శరీరమునొదద్కు తీసుకొనిపోబడతాము. ఇకక్డశోధించబడుటకుమరియు
పరీకష్ంచబడుటకు, మనము వాకయ్మును దాటి, దాని చు ట్ వచిచ్యునాన్ము.
మనము దాని గుండా వచిచ్యుంటే, అకక్డ మనకు శోధనయుండియుండేది
కాదు; మనము అపుప్డు అనీన్ ఎరిగియుండేవారము. ఆ కారణమును బటిట్యే,
యేసు అనిన్టిని ఎరిగియునాన్డు, ’కారణము శరీరముగా మారుటకు ముందు
ఆయనవాకయ్మైయునాన్డు.అపుప్డుమనమువాకయ్ముగామారతాము.
80 వాకయ్ములో పాలుపొందుటకు, వాకయ్ము మీద భుజించుటకు,
ఆది నుండియు ముందుగా నిరణ్యించబడినందున, మనము వాకయ్పు
పోలికలోనికి, ఇకక్డ నిరిమ్ంచబడుచునాన్ము. నీవు నీ యొకక్ పర్యాణమును
పారంభించినపుడు, ఆది నుండియు నీవు కలిగియునన్ ఆ జీవపు నిపుప్ రవవ్ను
నీవు సాత్వు? మీలో అనేకమందికి అది గురుత్ంటుంది. మీరుఈ సంఘములో
చేరారు మరియు ఆ సంఘములో చేరారు, మీరు దీనిని మరియు దానిని
పర్యతిన్ంచారు; ఏదియునినున్ తృపిత్పరచ్లేదు. అది నిజము. కాని ఒక దినమున
నీవుదానినిగురిత్ంచావు. నిజము.
81 మొనన్టి రాతి నేను ఒక సథ్లములో దానిని రిచ్ ఉపదేశించుచునాన్ను,
అది కాలిఫోరిన్యా లేక ఆరిజోనాలో అని నేననుకొంటాను…ఒక చినన్ కథను
నేను అకక్డ చెపిప్యునాన్నని నేను నముమ్తాను, ఒక మనిషి పకిష్రాజుయొకక్
గుడుడ్ను, ఒక కోడిపెటట్ కిందపొదగవేసియునాన్డు. అదిదానినిపొదిగినపుడు,
ఆ కోడిపిలల్లు ఎనన్డైనా డని, ఒక వింతగా కనబడు పకిష్యైయునన్ది. కాని,
అది చు ట్ నడిచింది, అది వాటి మధయ్లో ఒక మురికి దానిలాగాయునన్ది, ఆ
కోడి పెంట దిబబ్పై గీకుచు, అది కల్క్ మని శబద్ము చేయుట వాడికి అరథ్ము
కాలేదు. వాడికి ఆ ఆలోచన అందలేదు. “మీరు ఇకక్డకు వచిచ్ విందు చేయండి,
తియయ్నివారలారా!” అనిచెపుప్తుంది.కానిఅదిఒకపకిష్రాజుయైయునన్ది;వాడు
నిజముగాఅలాతినలేడు.అదివాడిఆహారముకాదు.
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82 కాబటిట్ ఆమె మిడుతలను, ఇంకా వేటినో పటుట్కొని, మీకు తెలుసా, చినన్
కోడి పిలల్లను పిలుసుత్ంది. అపుప్డు ఆ చినన్ కోడిపిలల్లనిన్ అకక్డికి దాని
వెంబడి వెళిళ్, కల్క్ మని శబద్ము చేసి, తింటునాన్యి. కాని చినన్ పకిష్రాజుదానిని
చేయలేకపోయింది.అదివాడికిసరియైనదిగాకనబడలేదు.

కాబటిట్ఒకరోజు,వాడితలిల్అతనినివెతుకు వచిచ్ంది.
83 వాడు కోడి శబద్మును వింటునాన్డు. వాడు కోడి శబద్మును చేయుటకు
పర్యతిన్ంచాడు, కాని వాడు దానిని చేయలేకపోయాడు. వాడు కోడిపిలల్
వలె అరుచుటకు పర్యతిన్ంచాడు, కాని వాడు దానిని చేయలేకపోయాడు.
డండి, వాడు ఒక పకిష్రాజైయునాన్డు. వాడు, పారంభము నుండియే ఒక

పకిష్రాజైయునాన్డు.అతడుఒకకోడిపెటట్ కిందపొదగబడాడ్డు.
అదికొందరి సంఘసభుయ్లవలెయునన్ది. అదిఆవిధముగానేయుంటుంది;

అదినిజము,దరిదాపుగాఅదిఒకమనిషియొకక్చరయ్యైయునన్ది.
84 కానిఒకదినమున,వాడితలిల్మీదుగాఎగిరివచిచ్ంది, ఆమెఅరిచింది.వాడు
దానిని గురిత్ంచాడు. అది సరియైనదిగా ధవ్నించింది. ఎందుచేత? ఆరంభము
నుండియే,వాడుఒకపకిష్రాజైయునాన్డు.

అది సువారత్తో, లేక వాకయ్ముతో, లేక యేసుకీసుత్ యొకక్ శకిత్తో
అది ఆ మారగ్ములోనే యునన్ది. ఒక మనిషి నితయ్జీవమునకు ముందుగా
నిరణ్యించబడినపుడు, సతయ్ము తన హృదయములోమోగుటను, దేవుని కేకను
అతడువింటాడు,దానినుండిఏదియుఅతనిని రముగాఉంచలేదు.

“అదుభ్తములు జరుగు దినములు గతించిపోయినవి,” అని కల్క్, కల్క్, కల్క్
అనిసంఘముచెపప్వచుచ్. “ఇకక్డ నిలబడిఇదితినండి,మరియుఅకక్డనిలబడి
అదితినండి.”
85 ధానయ్పు కొటుట్ సరుకు, ఇక ఎంతమాతర్ము దానికి పనిచేయదు. వాడు
వెళిళ్పోయాడు! “అనిన్ కారయ్ములు సాధయ్మే!” వాడు మి మీదనుండి పైకి
వెళిళ్పోయాడు.

ఆవిధముగానేఅనేకమందికైసత్వులు మిమీదనుండిపైకివెళిళ్పోతారు.
వృదధ్ తలిల్ అనన్ది, “కుమారుడా ఎగురు! నీవు ఒక పకిష్రాజువు. నేనుయునన్

చోటికిపైకి రముమ్.”
అతడనాన్డు, “అమామ్,నాజీవితములోఎనన్ నేనుఎగురలేదు.”

86 ఆమె అనన్ది, “సరే, నీవు ఎగురు! నీవు పారంభమునుండే ఒక పకిష్రాజువు.
నీవు కోడిపిలల్వు కాదు.” అతడు కొంచెము పైకి ఎగిరి, రెకక్లు ఆడించి; కింద
పడిపోయాడు.

ఆ విధముగానేమనముచేసాత్ము.మనమువిశావ్సముదావ్రా, వాయబడిన
వాకయ్ము దావ్రా దేవునిని అంగీకరిసాత్ము. అకక్డ ఏదోయునన్ది; అదే
నితయ్జీవమైయునన్ది.నీవుదానికిముందుగానేనిరణ్యించబడియునాన్వు.
87 వాడితాత,అమమ్మమ్పకిష్రాజులైయునాన్రు.మారగ్మంతటిగుండావెనుకకు,
వాడు ఒక పకిష్రాజైయునాన్డు. పకిష్రాజు ఇతర వాటితో కలగలుపుకాదు. వాడు
ఒకసంకరజాతిఎంతమాతర్ముకాదు,వాడుఒకపకిష్రాజు.
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88 అపుప్డు, దేవుని యొకక్ వాకయ్మే పకిష్రాజు ఆహారమైయునన్దని నీవు
గురిత్ంచిన తరువాత, నీవు ఇతరవాటిని విడిచిపెటాట్వు. సజీవుడైన దేవునియొకక్,
సజీవమైన పోలికలోనికి, నీవు పుదిదద్బడియునాన్వు. నీవు నీ యొకక్ వాకయ్
శరీరమునుండి వినాన్వు. “ఈ సంబంధమైన శరీరము శిధిలమైపోయినను,
మనకొరకుఇంకొకటికనిపెటుట్చునన్ది.”

నీవంటావు, “బెనాహ్ంసోదరుడా,అదినిజమేనా?”
మంచిది, కొనిన్ నిమిషముల పాటు, కొనిన్ పకిష్రాజులను మనము

తీసుకొందాము.అకక్డమోషేఅనిపేరుకలిగినఒకమనిషియునాన్డు.బైబిలులో
ఒకపర్వకత్, పకిష్రాజుగాపిలువబడాడ్డనిమనకుతెలుసు.
89 అకక్డ మోషే అని పేరు గల పర్వకత్యునాన్డు. ఒక దినమున దేవుడు
ఆయనను పిలిచాడు, అతనిని దేశములోనికి వెళళ్నివవ్లేదు, అతడు ఒక బండ
మీదచనిపోయాడు. తలుఅతనినితీసుకొనివెళిళ్సమాధిచేసినవి.

అకక్డమరొకమనిషియునాన్డు, ఒక పకిష్రాజు, అతడుచనిపోవలసిన పని
లేకుండెను.అతడుయోరాద్నుగుండానడిచాడు,మరియుదేవుడుఒకరథమును
కిందికి పంపాడు;మరియుఈమాంసవసత్మురాలిపోయింది,మరియుఅతడు
నితయ్మైనబహుమానమునుపటుట్కొనాన్డు.

ఎనిమిదివందలసంవతస్రములతరువాత,ఎనిమిదివందలసంవతస్రముల
తరువాత, పాంతరపు కొండపై, ఇకక్డ ఇదద్రు మనుషులు నిలబడాడ్రు.
మోషే శరీరము వందల సంవతస్రముల కితము కుళిళ్పోయింది, కాని అకక్డ
అతడు ఎలాటి పములోయునాన్డంటే, పేతురు, యోహాను, యాకోబు
సహితము ఆయనను గురుత్పటాట్రు. ఆమేన్! “ఈ సంబంధమైన గుడారము
శిధిలమైపోయినను,” నీవు దేవునియొకక్ గుణలకష్ణమైయునన్టెల్తే, ఈ మి
మీద వయ్కత్పరచ్బడియునాన్వు, “నీవుఈలోకమునువిడిచిన తరువాత, నీ కొరకు
ఒక దేహము కనిపెటుట్చునన్ది.” అకక్డ వారు పాంతరపు కొండమీద, వారి
వాకయ్ శరీరముతో నిలబడియునాన్రు. ఏలయనగా, వారు పర్వకత్లైయునాన్రు,
మరియువాకయ్మువారియొదద్కువచిచ్ంది.
90 ఒకపుప్డు,మరొకపర్వకత్యైనస యేలును డామనముగమనిదాద్ము.
అతడు ఒక గొపప్ వయ్కిత్. అతడు ఇశాయేలుకు బోధించాడు; వారు ఒక రాజును
కలిగియుండ డదని చెపాప్డు. అతడనాన్డు, “నేను ఎనన్డైనా మీకు పర్భువు
నామములోచెపిప్నఒకక్విషయము,నెరవేరలేదా?”

వారనాన్రు, “లేదు. పర్భువు నామమున నీవు చెపిప్న సమసత్
నెరవేరియునన్ది.”

అతడుఒకపర్వకత్యైయునాన్డు,మరియుఅతడుచనిపోయాడు.
91 దరిదాపుగా డు లేక నాలుగు సంవతస్రముల తరువాత, రాజు
ఇబబ్ందిలో పడాడ్డు; అది ఎనన్డైనా పర్భువు రకత్ము చిందించబడక
మునుపైయునన్ది. అతడు పరదైసులోయునాన్డు. అపుప్డు ఏనోద్రులోని
మంతర్గతెత్, ఎవరినో పిలిచి సౌలును ఆదరించమనన్ది. అతడు పైకి
నిలబడినపుప్డు, మంతర్గతెత్ అనన్ది, “ మిలోనుండి దేవత పైకి వచుచ్ట నేను
సుత్నాన్ను.”
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92 ఆమనిషి,చనిపోయి,సమాధిచేయబడి,సమాధిలోకుళిళ్పోయియునాన్డు,
ఇకక్డ అతడు గుహలో, తన పర్వకత్ యొకక్ వసత్ములతో నిలబడియునాన్డు,
అతడు ఇంక పర్వకత్యైయునాన్డు. ఆమేన్. ఏలయనగా అతడనాన్డు, “నీవు
దేవునికి శ వుగా మారుట డగా, నీవు ఎందుకు ననున్ విశాంతి నుండి
పిలిచావు?” అతడు పర్వచించుటను గమనించండి. “రేపు రాతి ఈ వేళకు, నీవు
నాతోయుంటావు.” అతడుశరీరమునువిడిచిపెటిట్నపప్టికీ, అతడుఇంక ఒక
పర్వకత్యైయునాన్డు.

డండి, అతడు ఇకక్డ వాకయ్ములోభాగమైయునాన్డు, మరియుఅతడు
శరీర జీవితము నుండి, జగతుత్ పునాదికి ముందే అతని కొరకు సిదధ్పరిచ్న
శరీరములోనికి, తిరిగి వెళిళ్పోయియునాన్డు. అతడు తన వాకయ్ శరీరములో
పర్వేశించాడు, అది వాకయ్మైయునన్ది. మీకు అరథ్మైనదా? ఇకక్డ నుండి తిరిగి
వెళిళ్నపుడు,విశావ్సులందరుఅకక్డకువెళతారు.
93 అపుప్డు, ఆ పములో,అపుప్డుముసుగుతొలగించబడింది. నీవు డు,
నీవు వాకయ్మైయునాన్వు, ఇంకా, నీవు దానిలోనికి పర్వేశిసాత్వు. ఒక చినన్ బిడడ్గా;
కొనిన్ కష్ణములకితమునేనుచెపిప్నటుల్గా…
94 ఇపుప్డు గమనించండి, ఈ విషయములనుతెలుసుకొనుటకు,ఈముదర్లు
విపప్బడినందుకుదేవునికిసోత్తర్ము,అదియేనాపారథ్నయైయునన్ది!
95 ఇపుప్డు మెలీక్సెదెకు యొకక్ నిజమైన పర్తయ్కష్త దృశయ్ములోనికి
వసుత్ంది. ఏమిటి? ఆయన దేవుడైయునాన్డు, వాకయ్ము, ఆయన
శరీరముగా మారకముందు; దేవుడు, వాకయ్ము. కారణము, ఆయన ఆలాగు
యుండవలసియునన్ది; ఆయన తపప్ ఎవరు అమరుత్ లు కాదు. డండి,
నేను తండిని, తలిల్ని కలిగియునాన్ను; మీరును కలిగియునాన్రు. యేసు తలిల్ని
మరియు తండిని కలిగియునాన్డు. “కాని ఈ మనిషికి తండిలేడు, తలిల్ లేదు.”
యేసు పారంభమైన ఒక కాలమును కలిగియునాన్డు; ఈ మనిషి పారంభము
కాలేదు.యేసుతనపాణమునిచాచ్డు;ఈమనిషిఇవవ్లేకపోయాడు,ఎందుకంటే
ఆయన సజీవమైయునాన్డు. అది ఎలల్పుప్డు, ఒకే మనిషైయునాన్డు. దేవుడు
దానిని నీకు బయలుపరుసాత్డని నేను నిరీకిష్సాత్ను. అనిన్ వేళలా, ఆయన అదే
వయ్కిత్యైయునాన్డు.
96 ఆయనయొకక్బిరుదునుగమనించండి, “నీతికిరాజు.”ఇపుప్డు,హెబీ7:2,
“నీతికిరాజు, సమాధానపురాజు,” ఆయనఅకక్డ ఇదద్రురాజులుగాయునాన్డు.
గమనించండి, హెబీ 7:2 పర్కారము, “నీతికి రాజు, సమాధానపురాజు.” ఆయన
ఇకక్డ ఇదద్రు రాజులుగా ఉనాన్డు. ఇపుప్డు ఆయన శరీరములో వచిచ్, ఆయన
శరీరముగా పైకి తీసుకొనాన్డు, పర్కటన 21:16 లో, ఆయన, “రాజులకు రాజు”
గా పిలువబడాడ్డు. అంతా కలిపి, ఆ డు ఆయనేయైయునాన్డు. డండి,
రాజైన దేవుడు, రాజైన థియోఫని, అనగా వాకయ్ము, రాజైన యేసు. “ఆయన
రాజులకురాజైయునాన్డు.”

అదిఅంత ,ఆతమ్,శరీరము,మనసుస్వలెసరిగాగ్కలుసుకొనన్ది,అనీన్ఒక
దానినిచేయుటకువచిచ్నవి.
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97 ఇంకా,మొదటిగా, ఆయన తండియైయునాన్డు; కుమారుడు; పరిశుదాధ్తమ్,
ఆతమ్ అనీన్ ఒకదానినిచేయుటకువచిచ్నవి.

“నీతికి రాజు,” ఆతమ్ యొకక్ గుణలకష్ణము; వాకయ్ శరీరము, “సమాధానపు
రాజు,” వాకయ్ శరీరము; మరియు శరీరములో ఆయన “రాజులకు రాజు,”
యైయునాన్డు.అదేవయ్కిత్.
98 వాకయ్ శరీరములో మోషే ఆయనను శాడు, నిరగ్మ 33:2, ఆయన
వాకయ్ శరీరమైయునాన్డు. మోషే దేవునిని డాలనుకొనాన్డు. అతడు
ఆయన సవ్రమును వినాన్డు, ఆయన అతనితో మాటాల్డుట వినాన్డు, ఒక పెదద్
అగిన్ సత్ంభముగా, అకక్డ ఒక పొదలో ఆయనను శాడు. అతడనాన్డు,
“నీవు ఎవరవు? నీవు ఎవరవో నేను తెలుసుకొనగోరుచునాన్ను,” అని మోషే
అనాన్డు. “నేను…” “నీవు ననున్ డనిచిచ్నటెల్తే, నేను నీ ముఖమును
డగోరుచునాన్ను.”

99 ఆయననాన్డు, “ఏ మనిషి నాముఖము డలేడు.” ఆయననాన్డు, “నేను
దాటి వెళుళ్చుండగా, నా చేతిని నీ కనున్లపై యుంచుతాను, నీవు నా వీపును
డవచుచ్ను,నాముఖమును డలేవు.” డండి?అతడు సినపుడు,అది

ఒకమనిషియొకక్ వీపువలెయునన్ది; అది ఒకవాకయ్ శరీరము. అపుప్డుమోషేకు
వచిచ్న వాకయ్ము, “నేను ఉనన్వాడును,” అది వాకయ్మైయునన్ది. వాకయ్ము అగిన్
సత్ంభము పములో,మండేపొదలోమోషేకువచిచ్ంది, “నేనుఉనన్వాడును.”
100 వాకయ్ శరీరము నుండి వచిచ్న వాకయ్ము వలె, థియోఫనీ, థియాలజీ కాదు,
మనిన్ంచండి, ఆయన ఒక మనిషి వలె, సిం ర వృకష్ము కింద, అబాహాము
నొదద్కు వచాచ్డు. ఇపుప్డు అకక్డ డండి. అబాహాము దగగ్రకు ముగుగ్రు
మనుషులువచాచ్రు,వారుసిం ర వృకష్ముకింద రొచ్నాన్రు. గమనించండి,
దేవుడుఅబాహాముతోమాటాల్డినతరువాత…
101 అతడు ఎందుకు వచాచ్డు? అబాహాము, వాగాద్నముతో రాబోవుచునన్
కుమారుని వరత్మానమును కలిగియునాన్డు, ఇంకా అతడు దేవుని యొకక్
వాకయ్-పర్వకత్యైయునాన్డు, అతడు దేవుని వాకయ్మును నమిమ్యునాన్డు,
దానికి వయ్తిరేకమైనదేనినైనను, అది లేనటుల్గానే పిలిచియునాన్డు. వాకయ్ము
ఎంత పరి రణ్ముగాయునన్దో డండి? వాకయ్ము పర్వకత్యొదద్కు వచిచ్ంది.
డండి, అకక్డ దేవుడు వాకయ్ శరీరములోయునాన్డు. బైబిలు చెపిప్ంది,

“వాకయ్ము పర్వకత్ యొదద్కు వసుత్ంది.” ఇకక్డ ఆయన వాకయ్ శరీరములో
యునాన్డు.

“అదిదేవుడైయునాన్డా?”అనినీవంటావు.
102 అది దేవుడైయునాన్డని అబాహాము అనాన్డు. అతడు ఆయన పేరును
చెపాప్డు…ఆయనను ఎలోహిం అని అతడు పిలిచాడు. ఇపుప్డు ఆదికాండము
1వ అధాయ్యములో, “ఆదియందు ఎలోహిం మాయ్కాశములనుసృజించాడు.”
ఆదికాండము 18వ అధాయ్యములో, మనము కనుగొంటాము…అబాహాము
ఈ వయ్కిత్ని ఆలాగున పిలిచియునాన్డు, ఆయన అకక్డ రొచ్ని అతనితో
మాటాల్డాడు, అతని హృదయ రహసయ్ములను చెపాప్డు, ఆయన వెనుక శారా
ఏమి ఆలోచించుచునన్దో చెపాప్డు, అబాహాము అనాన్డు, “అది ఎలోహిం.”
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ఆయన వాకయ్ శరీర పములోయునాన్డు. మీకు అరథ్మైనదా? తరువాత
గమనించండి…
103 అపుప్డు ఆయన, వాకయ్ శరీర పములోయునాన్డని మనము
కనుగొంటాము. “పర్భువైన దేవుడు, సరవ్ శకిత్గలవాడు,” అని అతడు ఆయనను
పిలిచాడు.ఇపుప్డు,ఆదికాండము18వఅధాయ్యములో,అదిసతయ్మైయునన్దని
మనముకనుగొంటాము.
104 ఇపుప్డు అబాహామును గమనించండి…వారందరు కలసి ముగుగ్రునాన్రు,
కానిఅబర్హామువారిముగుగ్రినికలుసుకొనన్పుప్డు, “నాపర్భువా,”అనిఅనాన్డు.

కాని సొదొమలోయునన్ లోతును డండి; వారిలో ఇదద్రు అకక్డకు
వెళాళ్రు మరియువారిలో ఇదద్రు వచుచ్ట సి, లోతు, “నా పర్భువులారా,” అని
అనాన్డు. డండి, విషయముఏమిటి?మొదటిసాథ్నములో, లోతు ఒక పర్వకత్
కాదు,అదినిజము,లేకఆఘడియవరత్మానికుడుకాదు,కాబటిట్ఆయనను రిచ్
అతనికి పర్తయ్కష్త లేదు. అది అకష్రాల సతయ్ము. వారిని “పర్భువులారా,” అని లోతు
పిలిచాడు. వారిలో ఒక డజను మందియైనా, ఇంకా అతడు “పర్భువులారా,” అని
పిలుసాత్డు.

అబాహాము ఎంతమందిని సినపప్టికి లెకక్కాదు, అది ఇంక ఒకే
పర్భువైయునాన్డు.అకక్డదేవుడునాన్డు.ఇదిమెలీక్సెదెకుయైయునాన్డు.
105 గమనించండి, యుదధ్ము సమాపత్మైన తరువాత, తన యొకక్ జయించిన
బిడడ్కు, పర్భురాతి భోజనమును ఇచాచ్డు; దానిని ఆలోచించండి, ఆయనలోనే
సవ్యముగా ఒక భాగము! ఇకక్డ మనము డగోరుదుము. ఒక మాదిరిలో,
పర్భురాతి భోజనము తేటగా కనబడుతుంది. యుదధ్ము తరువాత, ఆయన
తనున్తాను ఇచుచ్కొనాన్డు, ఏలయనగా పర్భురాతి భోజనము కీసుత్లో
భాగమైయునన్ది. పోరాటము ముగించబడిన తరువాత, నీకై నీవుగా
కొరడాలు జులిపించుట ముగించిన తరువాత, అపుప్డు నీవు కీసుత్లో
పాలివాడవగుచునాన్వు, ఆయన జీవిలో, ఒక భాగముగామారుచునాన్వు. మీకు
అరథ్మైనదా?
106 యాకోబు రాతర్ంతయు పెనుగులాడాడు, ఆయన అతనిని ఆశీరవ్దించు
వరకు, ఆయనను విడిచిపెటట్లేదు. అది నిజము. జీవము కొరకైన యుదధ్ము!
మరియుయుదధ్ము సమాపత్మైన తరువాత, అపుప్డు దేవుడు తనున్ తాను నీకు
ఇచుచ్కొంటాడు. అది ఆయన యొకక్ నిజమైన సహవాసము. ఆ చినన్ రొటెట్,
అపప్ముముకక్ సరిగాగ్ దానికి పాతినిధయ్ము వహిసుత్ంది. నీవు దానిని బయటకు
పోరాడువరకు,మరియుదేవునిలోభాగముగామారువరకు, నీవుతపప్కదానిని
తీసుకొన డదు.
107 గురుత్ంచుకోండి, ఆ సమయమునకు, పర్భురాతి భోజనము
సాథ్పించబడియుండలేదు, యేసుకీసుత్ యొకక్ మరణమునకు ముందు వరకు,
వందల,వందల,వందలసంవతస్రములతరువాతఅదిసాథ్పించబడినది.
108 కాని మెలీక్సెదెకు, ఆయన బిడడ్యైన అబాహాము జయించిన తరువాత,
మెలీక్సెదెకు అతనిని కలుసుకొని, అతనికి రొటెట్ మరియు దాకాష్రసమును
ఇచాచ్డు; అది పించుచునన్దేమనగా, మన సంబంధమైన పోరాటము
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ముగించబడిన తరువాత, మనము పరలోకములో ఆయనను కలుసుకొని,
పర్భురాతి భోజనానిన్ మరలా తీసుకొంటాము. అది వివాహోతస్వపు విందుగా
యుంటుంది. “నా తండి రాజయ్ములో, మీతో డా నేను ఈ దాకాష్రసము
కొతత్దిగాతాగుదినమువరకు,ఇకనుదానినితాగననిమీతోచెపుప్చునాన్ననెను.”
అది నిజమేనా?
109 మరలా గమనించండి, మెలీక్సెదెకు అతడు తిరిగి ఇంటికి వెళళ్క మునుపు,
అబాహామును కలుసుకొనటానికి వెళాళ్డు. ఎలాటి రమయ్మైన మాదిరిని ఇకక్డ
మనముకలిగియునాన్ము!యుదధ్ముతరువాత, అతడుఇంటికి వెళళ్కమునుపు,
మెలీక్సెదెకుఅబాహామునుకలుసుకొనుచునాన్డు.

మనము ఇంటికి వెళల్క మునుపు, యేసును మనము మధాయ్కాశములో
కలుసుకొంటాము. అది నిజము. రెండవ థెసస్లొనికయులకు పతిక మనకు
దానిని చెపుతుంది, ఏలయనగా, “మనము ఆయనను మధాయ్కాశములో
కలుసుకొంటాము.” ఇసాస్కును పొలములో, చలల్ని సాయంకాలపు వేళ, రిబాక్
కలుసుకొనుట, ఒక రమయ్మైనమాదిరియైయునన్ది. “మనముమధాయ్కాశములో
ఆయనను కలుసుకొంటాము.” రెండవ థెసస్లొనికయులకు పతిక, ఆ విధముగా
మనకు చెపుతుంది. “పర్భువు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచియుండుమనము,
నిదించిన వారి కంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి చేరము. ఏలయనగా దేవుని
రమోగుతుంది, కీసుత్నందుండి మృతులైన వారుమొదట లేతురు ఆమీదట

సజీవులమై నిలిచియుండు మనము, వారితో డా ఏకముగా పర్భువును
ఎదురొక్నుటకు, ఆకాశమండలమునకు, మేఘములమీద కొనిపోబడుదుము.”
ఈమాదిరులనీన్పరి రణ్మైయునన్వి.
110 అందుచేత, వాకయ్ శరీరము, నీవు చనిపోయి ఆ వాకయ్ శరీరములోనికి
పర్వేశించినటెల్తే, (ఏమి సంభవిసుత్ంది?), విమోచించబడిన శరీరమును
ఏరుకొనుటకు, వాకయ్ శరీరము మిమీదకు వసుత్ంది. నీవు మధాయ్కాశములో
యునన్టెల్తే, నీ వాకయ్ శరీరమును కలుసుకొనుటకు, నీ శరీరమును
తీసుకొంటావు, అకక్డ నీవుంటావు, “పైకి కొనిపోబడి, మధాయ్కాశములో
పర్భువునుకలుసుకొనుటకువెళతావు.”
111 దేవుడుకాకఈమెలీక్సెదెకుఎవరు!
112 ఇపుప్డుపర్యాణములోనిమనజీవితములుయొకక్ సం రణ్ రహసయ్మును
మరణముమరియుమరణముతరువాతమనముఎకక్డకు వెళతామోమనము
సాత్ము. ఇంకా, ముందు నిరణ్యము ఇకక్డ తేటగా కనబడుతుంది. ఇపుప్డు

దీనినిబోధి త్యుండగా,జాగర్తత్గావినండి.
113 ఇపుప్డు ఆయన కలిగియునన్ నితయ్మైన ఉదేద్శయ్ములోని దశలు, ఇపుప్డు
బయలుపరచ్బడియునన్వి. గమనించండి, పరి రణ్తకు ఇంకా డు దశలు
అకక్డయునన్వి. ఆయన సరిగాగ్ పర్పంచమును విమోచించినటేల్, ఆయన
సంఘమును విమోచించినటేల్, ఆయన శరీరమును విమోచించినటేల్, డు
దశలలో.మొదటిది, థర్బోధించిన నీతీకరణము; రెండవది, వెసీల్ బోధించిన
శుదీధ్కరణము; డవది, పరిశుదాధ్తమ్యొకక్బాపిత్సమ్ము.అదినిజము.అపుప్డు
ఎతత్బడుటవసుత్ంది!
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114 ఇపుప్డు, పర్పంచము, ఆయన పర్పంచమును ఎలా విమోచించాడు?
మొదటిగా, ఆయన ఏం చేశాడు, అది పాపము చేసినపుప్డు, నీటి బాపిత్సమ్ము
దావ్రా దాని పాపములు ఆయన కడిగాడు. అది నిజము. తరువాత సిలువ
నుండి, దాని మీదకు ఆయన రకత్మును కారాచ్డు, మరియు దానిని శుదిధ్ చేసి,
దానిని ఆయన సొంతము అని పిలిచాడు. మరియు తరువాత ఆయన ఏమి
చేశాడు? నీలో నుండి లోకమునంతా బయటకు చీలిచ్వేసినటుల్గా, పరిశుదాధ్తమ్
యొకక్ అగిన్ బాపిత్సమ్ము దావ్రా, మొతత్మును తనపరాచ్డు, మరియు
పర్పంచమును తనపరాచ్డు. లకష్ల మైళుళ్ ఎతుత్గా, అగిన్ దావ్రా కాలిచ్వేసి పర్తి
కిమిని శుదిధ్ చేశాడు, సమసత్ శుదిధ్చేయబడింది. అపుప్డు అకక్డ ఒక కొతత్
ఆకాశముమరియుఒకకొతత్ మియుంటుంది, సరిగాగ్ పరిశుదాధ్తుమ్డు నినున్
సావ్ధీనపరుచ్కొనన్పుప్డు,నీవుకీసుత్యేసులోఒక తనసృషిట్గామారినటుల్గానే.
డండి, అకక్డే నీవునాన్వు, మొతత్ము కారయ్ము తేటగాయుండవలసినంత

తేటగాయుంటుంది.సమసత్ డులోయునన్ది.
115 సహజమైన జనమ్ డులోయునన్ది. బిడడ్ను కలిగియునన్ సీత్కి మొదటిగా
సంభవించునది ఏమిటి? మొదటిగా ఏది బర్దద్లవుతుంది? నీరు. తరువాత
ఏది బర్దద్లవుతుంది? రకత్ము. తరువాత కారయ్ము ఏమిటి? జీవము. నీరు,
రకత్ము, ఆతమ్.

చెటుట్నకుఏమిసంభవిసుత్ంది?మురిగిపోతుంది.మొదటికారయ్ముఏమిటి?
దంటు. తరువాతఏమిటి?పిపొప్డి. తరువాతఏమిటి?తొకక్. అపుప్డువితత్నము
దానిలోనుండి బయటకు వసుత్ంది. అది వితత్నమునకు చేరుకొను వరకు సరిగాగ్
దానియొకక్ డుదశలు.అదిఖచిచ్తముగా.
116 దేవుడు దానిని రుజువు చేసాత్డు. అది ఎలల్పుప్డు సరియైయునన్ది.
అది సతయ్మని దేవుడు ఋజువు చేసాత్డు. తేటగా పాలంటే, ముందుగా
నిరణ్యించబడిన వారు మాతర్మే, విమోచనలో లెకిక్ంచబడతారు. నీకు అది
అరథ్మైనదా? మరలాదానిని ననున్ చెపప్నియయ్ండి.ముందుగా నిరణ్యించబడిన
వారుమాతర్మేవిమోచనలోపరిగణలోనికివసాత్రు.కారణమేమనగా, “విమోచన,”
అను మాటకు భావము, “తిరిగి వెనుకకు తెచుచ్ట.” అది నిజమేనా? దేనినైనా
విమోచించాలంటే…ఒక దానిని విమోచించుట అనగా, “దానిని దాని
అసలైన సాథ్నమునకు తిరిగి తెచుచ్టయే.” హలెల్ య! కాబటిట్ ముందుగా
నిరణ్యించబడిన వారు మాతర్మే, వెనుకకు తేబడతారు, కారణమేమనగా
ఇతరులుఅకక్డనుండిరారు. డండి, “వెనుకకుతెచుచ్ట!”
117 ఆది నుండి , ఆయనతో నితయ్తవ్ములో యునన్ందున…నీవు
కలిగియునన్ నితయ్జీవము, నీవు ఏమైయుండినావో ఆయన తలంచియునాన్డు,
నీవు మాతర్మే, ఆయనకు కావాలి…నేను వేదిక మీద నిలబడవలెనని
ఆయన కోరియునాన్నని చెపాప్డు. ఈ రాతి నీవు ఆ కురీచ్లో రోచ్వాలని
ఆయన కోరియునాన్డు. అపుప్డు మనము ఆయన నితయ్మైన ఉదేద్శయ్మును
నెరవేరుచ్చునాన్ము. గృహమును విడిచిపెటిట్న వయ్కిత్, ఆయన ఉదేద్శయ్ము
నెరవేరుచ్టకుమాతర్మే మిమీదికి వచిచ్యునాన్డు. అది నిజమేనా?మంచిది.
అపుప్డు, అది ముగించబడిన తరువాత, అది తిరిగి మహిమపరచ్బడిన సిథ్తికి
తెసుత్ంది;అదిపరిపకవ్మై,మరలాతిరిగివెనుకకుతేబడుతుంది.
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118 వారు అతని తలను నరికి వేయుటకు ఒక రాతిని నిరిమ్ంచుచునన్పుప్డు,
ఆశచ్రయ్ము లేదు, పౌలు చెపాప్డు, “ఓ, మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? ఓ, సమాధి
నీ విజయమెకక్డ? మనకు జయము అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము!”
అతడనాన్డు, “మరణమా, నీవు నా మీద ఎకక్డ బిగగ్రగా కేకవేయగలవు!
సమాధి, నాకు చెపుప్, నీవు ననున్ ఎలా పటుట్కొనియుండగలవు! ఏలయనగా,
నేను నితయ్జీవమును కలిగినవాడును.” ఆమేన్! అతడు దానిని గురిత్ంచాడు.
మరణము, పాతాళము, సమాధి, ఏదియు అతనిని పటుట్కొనజాలదు,
నితయ్జీవము కలిగిన మనలను ఏదియుహాని చేయలేదు! అతడు నితయ్జీవముతో
దీవించబడియునాన్డని,అతడుగురిత్ంచియునాన్డు.
119 సరిగాగ్ అది ఒక మంచు చుకక్వలెయునన్ది, నేను దానిని
గర్హించగలిగినటెల్తే…రసాయనికశాసత్ముగురించినాకుఎకుక్వగాతెలియదు.
కాని, అది తపప్క, వాతావరణము లేక తేమ గడడ్కటుట్ట వలన జరుగుతుంది.
రాతి చీకటిగా మరియు చలల్గా మారినపుడు, అది ఆకాశము నుండి రాలి
మి మీద పడుతుంది. అది ఎకక్డి నుండియో పడియునన్ది. కాని మరుసటి

రోజు ఉదయమున, రుయ్డు పైకి రాకముందు, అది అకక్డ పడియుండి,
ఆ చినన్వాడు, వణుకు యుంటాడు. కాని రుయ్డు పైకి రాగానే, అది
పర్కాశించుటను గమనించండి. అది సంతోషిసుత్ంది. ఎందుచేత? అది
ఎకక్డ నుండి వచిచ్యునన్దో, అకక్డికే దానిని తినన్గా తిరిగి రుయ్డు
పిలువబోవుచునాన్డు.

ఒక కైసత్వునితో, అది ఆ విధానములోనే యునన్ది. హలెల్ య! మనము
దేవుని యొకక్ సనిన్ధిలోనికి నడిచినపుడు, మనము గర్హిసాత్ము, మనము
ఎకక్డినుండో వచిచ్యునాన్మని మనలోయునన్ ఏదో మనకు చెబుతుంది,
మనలను లాగుచునన్ ఆ శకిత్ దావ్రా, మనము తిరిగి వెళుళ్చునాన్మని,
మనలోయునన్ఏదోమనకుచెపుతుంది.
120 ఆచినన్మంచుచుకక్, మెరుసుత్ంది, పర్కాశిసుత్ంది, మరియుకేకలువేసుత్ంది,
ఏలయనగావాడుపైనుండివచాచ్డని,మరియు రుయ్డువాడిని, తిరిగి తినన్గా
వెనుకకులాగుకొంటుందని,వాడికితెలుసు.

దేవుని యొకక్ గుణలకష్ణము కలిగిన మనిషి, దేవుని వలన పుటిట్న
మనిషి, తెలుసుకొంటాడు, హలెల్ య, అతడు దేవుని యొకక్ కుమారునితో
సంబంధమునకు వచిచ్నపుడు, ఒక దినమున అతడు ఇకక్డ నుండి
పైకి ఆకరిష్ంచబడతాడని తెలుసుకొంటాడు. “నేను మి మీదనుండి
పైకెతత్బడినయెడల, అందరిని నా యొదద్కు ఆకరిష్ంచుకొందునని చెపెప్ను.”
ఆమేన్!
121 ఇపుప్డు, గమనించండి, ఇపుప్డు, మనము మెలీక్సెదెకును సాత్ము,
ఎందుచేత మరియ ఆయన తలిల్కాదు. ఆ కారణమును బటిట్యే, ఆయన
ఆమెను “సీత్,” అని పిలిచాడు, తలిల్ కాదు. “ఆయనకు తండి లేడు,” కారణము
ఆయనే తండియైయునాన్డు, నితుయ్డగు తండి, డు ఒకక్టిలోనే. “ఆయనకు
తలిల్ లేదు,” నిశచ్యముగా లేదు. ఆయనకు తండిలేడు, కారణము ఆయనే
తండియైయునాన్డు. ఒకసారి, కవి చెపిప్నటుల్గా, గొపప్ మెపుప్ను యేసుకు
ఇచాచ్డు, అతడనాన్డు:
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మండుచునన్పొదలో,మోషేతోమాటాల్డినవాడనునేనే,
నేను అబాహాము యొకక్ దేవుడను, పర్కాశించుచునన్
ఉదయనకష్తర్మును,
అలాఫ్యు, ఓమెగయు నేనే, ఆదియు
అంతమునైయునాన్ను.
సృషిట్ అంత నేనేయైయునాన్ను, యేసు ఆ నామము.
(అది నిజము.)
ఓ, నేను ఎవరని నీవు చెపుతావు, నేను ఎకక్డ నుండి
వచాచ్ననివారుచెపుతారు,
నా తండిని మీరు ఎరుగుదురా, లేక ఆయన పేరు
చెపప్గలరా? (హలెల్ య!)

122 అదే తండి యొకక్ పేరు! అవును, “నేను నా తండి నామమున
వచిచ్యునాన్ను, మీరు ననున్ అంగీకరించలేదు.” శారా? నిశచ్యముగా,
ఆయననినన్, నేడు,నిరంతరముఏకరీతిగాయునాన్డు.
123 ఈ మెలీక్సెదెకు శరీరధారియైనవాడు. ఆయన వచిచ్నపుడు తనున్తాను
మనుషయ్కుమారుడిగా, ఒక పర్వకత్గా బయలుపరుచ్కొనాన్డు. కుమారుని డు
పేరులలో ఆయన వచాచ్డు; మనుషయ్కుమారుడు, దేవుని కుమారుడు, దావీదు
కుమారుడు.
124 ఆయన మి మీదయునన్పుప్డు, లేఖనములను నెరవేరుచ్టకు ఆయన
ఒక మనిషియైయునాన్డు. “పర్భువైన దేవుడు నా వంటి ఒక పర్వకత్ను
మీ మధయ్ లేపును” అని మోషే అనాన్డు. కాబటిట్ ఆయన ఒక పర్వకత్గా
రావలసియుండెను. “నేను దేవుని కుమారుడను,” అని ఆయన ఎనన్
చెపప్లేదు. “నేను మనుషయ్కుమారుడను అని ఆయన చెపాప్డు. నీవు మనుషయ్
కుమారునియందు విశావ్సముంచుచునాన్వా?” ఏలయనగా, దానిని రిచ్యే
ఆయనసాకష్ మివవ్వలసియుండెను,కారణముఆయనఅదేయైయునాన్డు.

ఇపుప్డు ఆయన మరొక కుమారుని నామములో వచెచ్ను: అదే దేవుని
కుమారుడు;అదృశుయ్డైనవాడు,ఆతమ్.

మరలా ఆయన తిరిగి వచిచ్నపుడు, ఆయన సింహాసనమును ఏరప్రుచ్టకు,
ఆయనదావీదుకుమారుడైయునాన్డు.
125 ఆయన ఇకక్డ శరీరధారిగాయునన్పుప్డు, “ఆయన మనుషయ్ కుమారుడు,”
అని పిలువబడాడ్డు. మనుషయ్ కుమారుడిగా, పర్వకత్గా ఆయన పర్పంచమునకు
తనున్తానుఎలాగుతెలియపరుచ్కొంటాడు?
126 ఒక రోజున పేతురు, అందెయ, అతని సోదరుని రిచ్ నేను ఒక కథను
చెపుప్చుంటిని. వారు చేపలు పటేట్వారు, మరియు వారి తండియైనయోనా ఒక
గొపప్ వృదధ్ విశావ్సి. ఒక రోజున వారు పడవ అంచు మీద రొచ్నియునాన్రు.
అతడనాన్డు, “కుమారులారా, మనకు చేపలు అవసరమైనపుడు మనము
ఎలాగు పారిథ్ంచామో.” వారు వాయ్పారము చేయు మతస్ కారులు. అతడనాన్డు,
“మన జీవనోపాధి కొరకు, మనము మన దేవుడైన యెహోవాయందు
నమమ్కముంచియునాన్ము. ఇపుప్డు నేను వృదుధ్డనగుచునాన్ను; నేను ఎకుక్వ
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కాలము మీతో యుండలేను. నేను ఎలల్పుప్డు, మంచి విశావ్సులందరి వలె,
మెసీస్యా వచుచ్ సమయము కొరకు ఎదురు శాను. మనము అనిన్
రకములైన అబదిధ్కులను కలిగియునాన్ము, కాని ఒక దినమున, ఒక నిజమైన
మెసీస్యా వచుచ్చునాన్డు.” అతడనాన్డు, “ఈ మెసీస్యా వచిచ్నపుడు, పిలల్లారా,
మీరు మోసపోవుట నాకు ఇషట్ము లేదు. ఈ మెసీస్యా ఒక వేదాంత
పండితుడుగాయుండడు. ఆయన ఒక పర్వకత్గాయుంటాడు, ఏలయనగా,
మనమువెంబడించుమనపర్వకత్మోషే,అనాన్డు.”

ఇపుప్డు, ఏ దుడైనా అతని పర్వకత్ను నముమ్తాడు. దానిని ఎరుగుటకు
అతడుఆలాగునబోధించబడాడ్డు.పర్వకత్లుఅదిఆలాగునయుంటుందనిఏదైనా
వారు చెపిప్నపుడు, అపుప్డు అది సతయ్మైయునన్ది. కాని దేవుడు అనాన్డు, “మీ
మధయ్ ఎవడైననుఆతమ్ సంబంధిగానిలేకఒకపర్వకత్యునన్యెడలయెహోవానైన
నేను, ననున్ నేను అతనికి తెలియపరుచ్కొంటాను. అతడు ఏమి చెపుతాడో అది
నెరవేరుతుంది, అపుప్డు అతని మాట వినండి, అతనికి భయపడండి; అయితే
అదినెరవేరనియెడల, అపుప్డుఏమాతర్ముఅతనికిభయపడవదుద్.” డండి?
కాబటిట్ అదిపర్వకత్యొకక్రుజువైయునన్ది.
127 “కాబటిట్ మోషే నిజముగా, సతయ్మని రుజువు చేయబడిన పర్వకత్, మరియు
అతడనాన్డు, ‘మీ దేవుడైన యెహోవా, మీ మధయ్ను నా వంటి ఒక పర్వకత్ను,
మీ సహోదరులలో మీ కొరకు పుటిట్ంచును, మరియు అతని మాట వినని
వారందరును జనులలో నుండి కొటిట్వేయబడుదురు.’” అతడనాన్డు, “ఇపుప్డు,
పిలల్లారా, గురుత్ంచుకోండి, అదేమనగా, హెబీయులుగా, మనము దేవుడు
సతయ్మనిరుజువుచేసినపర్వకత్లనునముమ్తాము.”

ఇపుప్డు,జాగర్తత్గావినండి.దీనినితపిప్పోవదుద్.అతడుఅనాన్డు, “మెసీస్యా
వచిచ్నపుడు, మీరు అతనిని గురిత్సాత్రు, ఏలయనగా అతడు పర్వకత్యైన-
మెసీస్యాగాయుంటాడు. ఇపుప్డు, నాలుగువందల సంవతస్రములైయునన్దని,
వారుచెపాప్రు.మలాకీదగగ్రనుండిమనకుపర్వకత్లేడు,కానిఅతడువసాత్డు.”
128 అతని మరణము తరువాత, కొనిన్ సంవతస్రముల తరువాత, ఒక రోజున,
అతనికుమారుడైనఅందెయనదీతీరముననడుచుచునాన్డు. అరణయ్మునుండి
వచిచ్న ఒక రమైన మనిషి, ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు, “ఇపుప్డు ఆ మెసీస్యా
మీ మధయ్ నిలబడియునాన్డు!” ఆ పెదద్ పకిష్రాజు, అరణయ్ములోనుండి లేచి,
ఎగిరి వచిచ్, ఇలా అనాన్డు, “ఇపుప్డే మెసీస్యా మీ మధయ్యునాన్డు. ఇంక
ఆయన మనకు తెలియదు, కాని ఆయన మన మధయ్ నిలబడియునాన్డు. నేను
ఆయననుగురిత్సాత్ను, ఏలయనగాఆకాశమునుండిఒక చనవచుచ్టనునేను
సాత్ను.”
ఒక రోజున అతడనాన్డు, “అకక్డ, అదిగో, అకక్డ లోకపాపములను

తీసివేయుదేవునిగొఱెఱ్పిలల్!”
వెంటనే ఈ మనిషి, అతని సోదరుని కనుగొనుటకు వెళాళ్డు. అతడనాన్డు,

“సీమోను,నీవుఇకక్డకురా;మేముమెసీస్యానుకనుగొనాన్ము.”
“ఓ,ముందుకువెళుళ్,అందెయ!దానికంటెనీకుబాగాతెలుసు!”
“ఓ,నాకుతెలుసు.కాని,అదేమనగా,ఈమనిషిభినన్ముగాయునాన్డు.”
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“అతడుఎకక్డయునాన్డు?అతడుఎకక్డనుండివచాచ్డు?”
“నజరేతువాడగుయేసు.”
“ఆ చినన్, దురామ్రగ్పు పటట్ణమా? ఎందుకు, అలాటి మురికి, దుషట్ సథ్లము

నుండిఆయనరాడు.”
“నీవుకొంచెమువచిచ్ డు.”

129 చివరగా ఒక రోజున, అతడు అకక్డకు వచుచ్టకు అతనిని ఒపిప్ంచారు.
అతడు ఈ మెసీస్యా ముందుకు వచిచ్నపుడు, యేసు నిలబడి, పర్జలతో
మాటాల్డుచునాన్డు. ఆయన ముందుకు అతడు నడిచి వెళిళ్నపుడు,
ఆయననాన్డు, “నీ పేరు సీమోను, మరియు నీవు యోనా కుమారుడవు.” అది
దానినిచేసింది.అతడుదేవునిరాజయ్పుతాళపుచెవులనుపొందాడు.ఎందుచేత?
ఆ మనిషి ఇతనిని ఎరిగినవాడు కాడని అతనికి తెలుసు. అతడు ఆయనను
ఎలాగు తెలుసుకొనాన్డు, దైవభకిత్ గల అతని వృదధ్ తండి, మెసీస్యాను ఎలాగు
నమామ్లోనేరిప్యునాన్డు?
130 అకక్డ ఫిలిపుప్ అను పేరు గల ఒక మనిషి నిలబడియునాన్డు. ఓ, అతడు
ఎంతోఉతేత్జభరితుడయాయ్డు!అతనికిమరొకమనిషితెలుసు,అతడునుబైబిలు
చదువుచునాన్డు.ఆకొండచు ట్, రమువెళిళ్, అతడుఒలీవతోటలోఅతనిని
కనుగొనాన్డు. అతడుమోకరించి, పారథ్న చేయుచునాన్డు. వారు ఎనోన్ బైబిలు
పాఠములను ఏకముగా కలిగియునాన్రు. కాబటిట్ అతడు అకక్డకు వచాచ్డు,
అతడు పారిథ్ంచిన తరువాత బయటకు వచాచ్డు, అతడనాన్డు, “మేము ఎవనిని
కనుగొనాన్మోవచిచ్ డు;నజరేతువాడైనయేసు,యోసేపుకుమారుడు.మేము
ఎదురు సుత్నన్మెసీస్యాఈయనే.”

ఇపుప్డునతనయేలుఇలాచెపుప్టనేనువినగలను, “ఇపుప్డు, ఫిలిపుప్,మీరు
మరీచివరకువెళిల్పోయారా?”
131 “ఓ, లేదు. లేదు. ఇపుప్డుననున్ నీకుచెపప్నివువ్. నీకుతెలుసు,మనముకలసి
బైబిలుచదువుచునాన్ము,మెసీస్యాఎలాయుంటాడనిపర్వకత్చెపాప్డు?”

“అతడుఒకపర్వకత్గాయుంటాడు.”
“నీకు గురుత్నన్దా, నీవు చేపలు కొనుచునన్, ఆ పాత మతస్ కారునికి, అతని

పేరును,వాయుటకు డాతగినంతచదువులేదు,అతనేసీమోను?”
“అవును,హ-హ.”

132 “అతడు అకక్డకు వచిచ్నపుడు ఏమి జరిగిందో, నీకు తెలుసా? ఈ
నజరేతువాడైన యేసు, అతని పేరు సీమోను అని చెపిప్యునాన్డు, అతని
పేరునుపేతురుగామారాచ్డు, అనగా ‘చినన్రాయి,’మరియుఅతనితండిఎవరో
చెపిప్యునాన్డు.”

“బాగుంది,” అతడనాన్డు—అతడనాన్డు, “నజరేతు నుండి ఏదైనా మంచి
రాగలదా?”
133 అతడనాన్డు, “మనముదానిగురించిమాటాల్డవదుద్; కేవలమువచిచ్ డు.”
అదిమంచిఆలోచన, “వచిచ్ డు.”
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కాబటిట్ ఇకక్డ, నతనయేలును తీసుకొని ఫిలిపుప్ వసుత్నాన్డు. అతడు

అకక్డకు వచిచ్నపుడు, బహుశయేసు, నిలబడి మాటాల్డుచు, పారథ్నా వరుసలో
రోగులకొరకుపారథ్న చేయుచునాన్డు. అతడుయేసుఉనన్చోటికి వచిచ్నపుడు,
యేసుఅతని వైపు సి అనాన్డు, “ఇదిగో ఇతడునిజముగాఇశాయేలీయుడు,
ఇతనిలోఏకపటములేదు.”
134 ఇపుప్డు, నీవంటాను, “బాగుంది, అతడు ఆలాగునే వసత్ములు
వేసుకొనాన్డు.” ఓ, లేదు. రుప్ దేశాల వారంద ఆలాగునే వసత్ములు
వేసుకొంటారు.అతడుఒకసిరియావాడు,లేక; గడడ్ము, వసత్ములతో,మరెవరైనా
కావచుచ్.
135 ఆయన అనాన్డు, “ఇదిగో ఇతడు నిజముగా ఇశాయేలీయుడు,
ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదు,” మరోవిధంగా “ఒక నిజాయితీగల,
యథారథ్వంతుడైనమనిషి.”

బాగునన్ది, అది ఒక విధముగా నతనయేలులోయునన్ గాలినంతా
తీసివేసింది. అతడనాన్డు “రబీబ్,” అనగా అరథ్ము, “బోధకుడా.” “రబీబ్, ఎనన్డైనా
నేను నీకు ఎలా తెలుసు? నేను ఒక దుడనని నీకు ఎలా తెలుసు? నేను
యథారథ్వంతుడనని,కపటములేనివాడననినీకుఏలాగుతెలుసు?”
136 ఆయన అనాన్డు, “ఫిలిపుప్ నినున్ పిలువకమునుపే, నీవు అం రపు చెటుట్
కిందయునన్పుప్డే, నేనునినున్ సితిననెను.”హ! పదిహేనుమైళళ్ రములో,
ఒకరోజుముందే,ఆదేశముయొకక్అటువైపున.

అతడేమనాన్డు? “బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు. నీవు ఇశాయేలు
రాజువు!”
137 కాని అకక్డ రొచ్నన్ యాజకులు, పేరుగాంచి, సావ్రథ్ముతో
బిగదీసుకుపోయిన వారు, “ఈ మనిషి బయలెజ్ బు, జాతకము చెపేప్వాడు,”
అనాన్రు.

యేసుఅనాన్డు, “నేనుదానినిబటిట్మిముమ్లనుకష్మిసాత్ను.”
138 ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకోండి, వారు దానిని బిగగ్రగా బయటకు చెపప్లేదు,
కాని వారు వారి హృదయములలో చెపుప్కొనాన్రు. “ఆయన వారి తలంపులను
గర్హించాడు.” అది సతయ్ము. అదే బైబిలు చెపిప్ంది. మీరు కోరినటెల్తే,
దానిని మనసత్తవ్ శాసత్మని పిలవండి, కాని ఆయన వారి తలంపులను
వివేచించియునాన్డు.
139 ఆయన అనాన్డు, “దానిని బటిట్ నేను మిముమ్ను కష్మిసాత్ను. కాని ఒక
దినమున,పరిశుదాధ్తుమ్డువచిచ్, అదేకారయ్మునుచేసాత్డు,”ఆయనవెళిళ్పోయిన
తరువాత; “అపుప్డుఒకక్మాటయైనా,దానికి వయ్తిరేకముగామాటాల్డితే, అదిఈ
లోకములోగాని, లేక రాబోవుచునన్ లోకములోగాని, ఎనన్ కష్మించబడదు.”
అది నిజమేనా? [సంఘము, “ఆమేన్” చెపిప్ంది.—ఎడి.] ఇపుప్డు, అది

దులైయునాన్రు.
తరువాతఒకరోజునసమరయగుండావెళళ్వలసివచిచ్ంది.
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140 కాని దానిని మనము చేయకముందు, మనము సీత్ని కనుగొనాన్ము, లేక,
శృంగారమనే దేవాలయము దావ్రము గుండా అతడు వెళు యుండగా, ఆ
మనిషి సవ్సథ్పడాడ్డు.యేసుఅతని పరిసిథ్తిని ఎరిగినవాడై, అతనితోచెపాప్డు, “నీ
పరుపుఎతిత్కొని,ఇంటికివెళుళ్ము.”అతడుఆలాగునచేసి,సవ్సథ్పడినాడు.

అపుప్డు మనము కనుగొనేది ఏమనగా, దులు, వారిలో కొందరు
ఆయననుసీవ్కరించారు.కొందరునమామ్రు;కొందరునమమ్లేదు.వారుఎందుకు
దానినినమమ్లేదు?వారునితయ్జీవమునకునిరణ్యించబడినవారుకాదు.వారుఆ
గుణలకష్ణములోభాగమైయుండలేదు.
141 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, ఆ యాజకులు గొపప్ మనుషులైయునాన్రు.
మరియుయేసు…ఆ వేదాంత పండితులు,యాజకులు, ఆ మనుషులను రిచ్
ఆలోచించండి,వారిజీవితములోఒకక్పొరపాటును డాకనుగొనలేరు.యేసు
అనాన్డు, “మీరు మీ తండియగు అపవాది సంబంధులు, వాడి కియలనే మీరు
చేసాత్రు.” ఆయననాన్డు, “మీరు దేవుని సంబంధులైతే, మీరు ననున్ నముమ్తారు.
మీరుననున్ నమమ్నియెడల, నేనుచేయుకియలనునమమ్ండి; నేను ఎవరినోఅవే
సాకష్ మిసాత్యి.”
142 ఇపుప్డు, బైబిలు చెపిప్ంది, అదే, “యేసు నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకే
రీతిగాయునాన్డు.” యేసు అనాన్డు, “నేను చేయు కియలు, నాయందు
విశావ్సముంచువాడునుచేసాత్డు.” అది నిజమేనా? గమనించండి, ఇపుప్డు అదే
నిజమైనమెలీక్సెదెకుయైయునాన్డు.
143 ఇపుప్డు, మరలా గమనించండి, అకక్డ డు జాతుల పర్జలు
మాతర్మేయునాన్రు.

నేను ఒక వేరాప్టు వాదినని, నేను చెపుప్ట మీరు వినాన్రు. అవును.
కైసత్వులంద వేరాప్టు వాదులే; రంగును వేరు చేయుట కాదు, కాని ఆతమ్ను
వేరు చేయుటయే. ఒక మనిషి యొకక్ చరమ్పురంగు, అతనితో చేయునది
ఏమియు లేదు. పుటుట్క దావ్రా అతడు ఒక దేవుని యొకక్ బిడడ్యైయునాన్డు.
కాని ఒక కైసత్వుడు, దేవుడనాన్డు, “నాకు వేరుచేయండి…” “వారి మధయ్ నుండి
బయటకు రండి…”, ఆలాగు. ఆయన మురికిని, తపుప్ మరియు ఒపుప్ల మధయ్
వేరుచేయువాడైయునాన్డు.
144 కాని గమనించండి, అపుప్డు వారు ఒక జాతి నుండి, మరొక జాతిని
వేరుచేయునటుల్గా, ఒక వేరు చేయుటను కలిగియునాన్రు, అది ఒక వేరు
చేయుటయైయునన్ది,వారుసమరయులైయునాన్రు.

మి మీద అకక్డ డు జాతుల పర్జలు మాతర్మేయునాన్రు; మనము
బైబిలును నమిమ్నటెల్తే; అది హాము, షేము, యాపెతు యొకక్ పర్జలు. వారు
నోవహు యొకక్ ముగుగ్రు కుమారులు. మనమందరము అకక్డ నుండి
చిగురించియునాన్ము. అది నిజము. అది మన అందరిని తిరిగి ఆదామునుండి
వచిచ్న వారిగా చేసుత్ంది, అది మన అందరిని సహోదరులుగా చేసుత్ంది. బైబిలు
చెపిప్ంది, “ఒకే రకత్ము నుండి దేవుడు అనిన్ దేశములను సృజించియునాన్డు.”
రకత్ పర్వాహముదావ్రా, మనమందరముసోదరులమైయునాన్ము. ఒక నలల్జాతి
మనిషి, ఒక తెలల్జాతి వానికి తన రకత్మును ఎకిక్ంచవచుచ్ను, లేక అటు ఇటు
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చేయవచుచ్ను. ఒక తెలల్జాతి మనిషి జపాను దేశసుథ్నికి, పసుపురంగు మనిషికి,
ఇండియనుకు, ఎరర్జాతి వానికి, లేక అదేమైనను, యాపెతు వానికి రకత్మును
ఎకిక్ంచవచుచ్ను, అతనికి రకత్ మారిప్డిని చేయవచుచ్ను, ’కారణమేమనగా
మనమందరముఒకే రకత్మైయునాన్ము. మనముజీవించియునన్ చరమ్పు రంగు,
దానితోచేయునదిఏమియునులేదు.

కాని మనము వేరు చేయబడినపుడు, అపుప్డే మనము లోకములో నుండి
మనము బయటకు వచిచ్యునాన్ము, ఆయన ఇశాయేలును ఐగుపుత్నుండి
బయటకు తెచిచ్నటుల్గా. అపుప్డే మనము లోక కారయ్ములనిన్టి నుండి వేరు
పరచబడియునాన్ము.
145 ఇపుప్డు వారు, హాము, షేము,యాపెతుయొకక్ పర్జలైయునాన్రు. మనకు
సమయమునన్టెల్తే, వంశావళులవెనుకకువెళిల్నటెల్తే,మీరుఅతడుఎకక్డనుండి
వచాచ్డో,ఆంగోల్-సాకస్న్ను సాత్రు.ఇపుప్డు,అది దుడు…సమరయుడు
అనగా సగము దుడు మరియు అనుయ్డు, మోయాబునొదద్ బిలాము
కారయ్ముల దావ్రా వివాహము చేసుకొనన్ వారు. వారు సమరయులైయునాన్రు.
అకక్డ దులుమరియుఅనుయ్లుయునాన్రు.

ఇపుప్డు, ఆంగోల్-సాకస్న్ జాతివారు, దానితో ఏమైన చేయునది ఏదియు
లేదు.మనముఏమెసీస్యానందునమమ్కముంచలేదు, లేక దేనియందునులేదు.
అలాటి ఒకరి కొరకు మనము ఎదురు డలేదు. మనము తరువాత లోనికి
వచిచ్నవారము.

యేసు తన సొంతవారి యొదద్కు వచాచ్డు, ఆయన సవ్జనులు ఆయనను
సీవ్కరించలేదు. ఆయన తన శిషుయ్లతో అనాన్డు, “ఇశాయేలులో చెదిరిన గొరెల
యొదద్కే తపప్, అనుయ్ల మారగ్మున వెళళ్వదుద్.” ఇశాయేలులో తపిప్పోయిన
గొరెలయొదద్కు మాతర్మే ఆయన వెళాళ్డు. గమనించండి, దుల ముందు,
ఆయన తనున్తానుమనుషయ్ కుమారుడుగాపర్తయ్కష్పరుచ్కొనాన్డు. వారుదానిని
తోసివేశారు.

ఇపుప్డు, సమరయుడు, సగము దుడు మరియు అనుయ్డైనందున,
వారునునమిమ్నవారై,మెసీస్యాకొరకుఎదురు చుచుండిరి.

మనము కాదు. మనము అనుయ్లమైయునాన్ము, వెనుక కలగలుపుతో,
విగర్హములనుఆరాధిసుత్నాన్ము;అనుయ్లము.
146 కాని ఇపుప్డు ఒక రోజున, పరిశుదధ్ యోహాను 4లో, ఆయన యెరికో
మారగ్ములో వెళు , సమరయ మారగ్ము గుండా వెళళ్వలసి వచెచ్ను. కాని
సమరయ చుటిట్ ఆయన పైకి వెళాళ్డు. ఆయన పైకి వెళుళ్చుండగా, ఆయన
సుఖారు అనబడిన పటట్ణము బయటయునన్, ఒక బావిపై రొచ్ండెను. ఆ
బావి, మీరు ఎనన్డైనా అకక్డకు వెళిళ్యునన్టెల్తే, ఇకక్డయునన్టుల్గా, ఆ బావి
నలుదికుక్ల కనబడుతుంది. అది పర్జల యొకక్ బహిరంగమైన నీటి ఊట,
వారంద అకక్డకు వసాత్రు. సీత్లు ఉదయమున వచిచ్, నీటి కుండలలో నీళుళ్
తీసుకొని వెళతారు, వారు ఒకక్ చుకక్ నీరు ఒలకకుండా, వాటిని వారి తలమీద,
వారి నడుముల దగగ్ర పెటుట్కొని, వాటితో తినన్గా నడుసాత్రు, ఒకక్ చుకక్ నీరు
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ఒలకకుండా;ఒకరితోఒకరుమాటాల్డుకొం వెళతారు.కాబటిట్,వారుఅకక్డకు
నీళుళ్కొరకువసాత్రు.
147 కాబటిట్ ఇది పగలు పదకొండు గంటల సమయమైయునన్ది. కాబటిట్ ఆయన
శిషుయ్లను, భోజన సామాగిని కొనుటకు, శిషుయ్లను పటట్ణములోనికి ఆయన
పంపియునాన్డు.వారువెళిళ్పోయియుండగా…
148 అకక్డ ఒక చెడడ్ పేరు కలిగిన సీత్ యునన్ది, ఈ రోజున మనము ఆమెను
ఒక వేశయ్యని, ఒక వేశాయ్ వృతిత్లోయునన్ సీత్ అని మనము ఆమెను పిలుసాత్ము.
ఆమెకు అనేకమంది భరత్లునాన్రు. కాబటిట్ యేసు అకక్డ రొచ్నియుండగా,
పదకొండు గంటల సమయములో ఈ సీత్ బయటకు వచిచ్ంది. డండి,
ఉదయమున కనయ్కలు నీళుళ్ తీసుకొని వెళేళ్ సమయములో, ఆమెవారితో కలసి
నీళళ్కు రాలేదు; వారందరు వెళిళ్పోయేవరకు ఆమె కనిపెటట్వలసియునన్ది…
ఇపుప్డుయునన్టుల్గా, అపుప్డు వారు కలగలుపయేయ్ వారు కాదు. ఆమె గురుతు
వేయబడియునన్ది. కాబటిట్ అపుప్డు, ఆమె నీళుళ్ తీసుకొని వెళుళ్టకు బయటకు
వచిచ్ంది, కాబటిట్ ఆమెఆపాత గిలకతాడునుతీసుకొని, ఆబానపైకొకెక్ములను
తగిలించి,దానినికిందికివదులుటకుపారంభించింది.

“సీత్, నాకు దాహమునకు నీళిళ్ముమ్,” అని ఎవరో చెపుప్ట వినన్ది. ఇపుప్డు,
గురుత్ంచుకోండి,ఈమెలీక్సెదెకు.ఈయేసు,నినన్,మనుషయ్కుమారుడు.
149 ఆమె చు ట్ డగా, ఒక దుని సింది. కాబటిట్ ఆమె అనన్ది,
“అయాయ్, దుడువైన నీవు, ఒక సమరయురాలినిఏదైనాఅడుగుటసరికాదు.
నేను ఒక సమరయ సీత్ని, నీవు నీ సాథ్నము నుండి తపుప్గా మాటాల్డావు. నీవు
తపప్కుండా అలాటి దానిని అడుగకుండాయుండాలి. మాకు ఒకరితో ఒకరికి
వయ్వహారములులేవు.”
150 ఆయన అనాన్డు, “నీతోమాటాల్డుచునన్ది ఎవరో నీవు గర్హించినటెల్తే, నీవు
ననేన్దాహమునకునీళిళ్మమ్నిఅడుగుతావు.”

ఆమె అనన్ది, “నీవు వాటిని ఎలా చేదుకొనగలవు? ఈబావిచాలాలోతైనది,
మరియుచేదుకొనుటకునీయొదద్ఏమియునులేదు.”
151 ఆయనఅనాన్డు, “నేనునీకిచేచ్నీళుళ్జీవజలములు,నితయ్జీవమునకుఊరెడి
నీటిబుగగ్గాయుంటాయి.”

ఆమె సిథ్తి ఏమైయునన్దో కనుగొను వరకు, ఆయన ఆమెతోమాటాల్డాడు.
మరియుఅపుప్డు…ఆమెతోఏమనాన్డోగమనించండి, “వెళిళ్ నీభరత్నుతీసుకొని
ఇకక్డకురముమ్.”

ఆమెఅనన్ది, “నాకుభరత్ లేడు.”
152 ఆయన అనాన్డు, “నీవు సతయ్మే చెపాప్వు, ఏలయనగా నీకు అయిదుగురు
పెనిమిటుల్ండిరి, ఇపుప్డు ఉనన్వాడు నీ పెనిమిటి కాడు. కాబటిట్, దీనిలో, నీవు
సతయ్మేచెపిప్తివి.”

ఆ సీత్ కి మరియు యాజకుల గుంపుకు మధయ్ భేదమును గమనించండి.
యాజకులుమొతత్మును కలిపితే, వారందరి కంటే దేవుని రిచ్ ఆమెకు ఎకుక్వ
తెలిసింది.
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153 ఆమె అనన్ది, “అయాయ్, నీవు పర్వకత్వని గర్హించుచునాన్ను,” ఆమె
అనన్ది, “నాలుగువందల సంవతస్రముల నుండి, ఒకక్ పర్వకత్ లేడు.
ఇపుప్డు, మెసీస్యా వచుచ్చునాన్డని మాకు తెలుసు. మరియు మెసీస్యా
వచిచ్నపుడు, ఆయన దానినే చేయబోవుచునాన్డు.” అది మెసీస్యా యొకక్
చనయైయునన్ది, ఏలయనగా ఆయన మనుషయ్ కుమారుడైయునాన్డు.

అనన్ది, “ఆయన వచిచ్నపుడు, దానినే ఆయన చేయబోవుచునాన్డు. నీవు తపప్క
ఆయనపర్వకత్వైయుంటావు.”
154 ఆయనఅనాన్డు, “నేనేఆయనను.”మరెవవ్ దానినిచెపప్లేరు.
155 ఆ సీత్ తన కుండ విడిచిపెటిట్, ఊరిలోనికి వెళిళ్, “మీరు వచిచ్ నేను
చేసినవనిన్ ,నాతోచెపిప్నమనుషుయ్ని డండి.ఈయనకీసుత్కాడా?”

ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, అనుయ్లజాతి ముగింపులో, ఆయన దానినే
చేసాత్ననివాగాద్నముచేసియునాన్డు.

మెసీస్యా కొరకు దులు నాలుగువేల సంవతస్రములు ఎదురు
శారు, ఆయన వచుచ్చునాన్డనే ఉపదేశమును, ఆయన వచిచ్నపుడు ఏమి

చేసాత్డో అని, నాలుగు వేల సంవతస్రములనుండి కలిగియునాన్రు, కాని వారు
ఆయనను చుటలో,గురిత్ంచుటలోతపిప్పోయారు. ఆయనబైబిలుషరతులు
పర్కారమే తనున్ తాను తెలియపరుచ్కొంటానని చెపిప్యునాన్డు, ఆయన వాకయ్
శరీరమైయుండి, తరువాత శరీరధారిగామారి, వారి మధయ్ నివసించాడు, వారు
దానిని చుటలో తపిప్పోయారు, మరియు ఆయన కారయ్ములను దయయ్ము
కారయ్ములనిపిలిచారు.
156 ఇపుప్డు, మనము రెండు వేల సంతస్రముల నుండి ఉపదేశమును
కలిగియునాన్ము. అపొసత్లుల తరువాత, రోమన్ కాథలిక్ సంఘము గుండా
కిందికి వ త్. తరువాత రోమన్ కాథలిక్ గుండా, గీకు, అలాంటివి, ముందుకు
థర్యుగము, వెసీల్యుగము, ఇంకేమునాన్యి,తొమిమ్దివందల వివిధమైన

సంఘశాఖా సంసథ్లు. కిందకు వచాచ్ము, ఈ యుగములనిన్టిగుండా, వారు
ఉపదేశిసుత్నాన్రు.

సరిగాగ్ అంతయ్కాలము వచుచ్టకు ముందు, సొదొమ మరియు గొమొఱాఱ్
యొకక్ చితర్ము తిరిగియుంటుంది, “సొదొమ దినములలో జరిగినటుల్గా
మనుషయ్కుమారుడుతనున్ తాను బయలుపరుచ్కొను దినము, అంతయ్కాలములో
రాకడలోజరుగుతుంది.” [టేపుమీదఖాళీయునన్ది—ఎడి.]

“కొంతకాలమైనతరువాతలోకముననున్మరిఎనన్డును డదు; అయితే
మీరు ననున్ తురు,” ఒక వయ్కిత్గత సరవ్నామము, “నేను మీతోను, మీలో ,
యుగసమాపిత్ పరయ్ంతమందును, నేను మీతో ఉంటాను.” ఆయన నినన్, నేడు,
నిరంతరముఏకరీతిగాయునాన్డు.మీరు డండి?
157 మీరు డండి, నినన్రాతినాపర్సంగమునుండి,సమరయుడు, నిజముగా,
హాగరైయునాన్డు, డండి, ఒక వంకర చేయబడిన సంతతి. దుడు
మరియు శారా, లేక శారా-సంతతి. కాని అనుయ్డు మరియ సంతతి, రాజ
సంతానము,అబాహాముయొకక్రాజసంతానము.
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158 ఇపుప్డు, ఈ చివరి దినములలో, అంతయ్ దినములలో, ఈ అదే
దేవుడు, ఈ అదే కీసుత్, ఆయన మరలా మనుషయ్కుమారుడుగా తననుతాను
పర్తయ్కష్పరుచ్కొంటాడనివాగాద్నముచేయబడింది.

ఎందుచేత? ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డు.
దులకు ఆయన మెసీస్యా గురుతును ఇచిచ్, ఆ దులను వాటితో

వెళళ్నిచిచ్నటెల్తే, తరువాత అనుయ్ల ఉపదేశపు అంతములో, వారిని వారి
వేదాంతముతో వెళళ్నిచిచ్నటెల్తే, ఆయన అనాయ్యసుథ్డవుతాడు. ఆయన తపప్క
దానినేచేయవలసియునన్ది, కారణముబైబిలుఆరీతిగాచెపిప్ంది,…హెబీ 13:8,
“ఆయనమారనివాడైయునాన్డు.”

ఆయన మలాకీ 4లో వాగాద్నము చేశాడు, మరియు వివిధమైన
లేఖనములనీన్, అదేమనగా, చివరి దినములలో సంఘము, ఈ రోజున
యునన్టుల్గాఖచిచ్తముగా రొచ్నియుంటుంది,లోకముఆలాగుఉంటుంది.
159 ఈరోజున ఉనన్ లోకము పరిసిథ్తి డండి. సొదొమ పరిసిథ్తిని డండి.
అనేక సథ్లములలో నానావిధమైన కంపములను డండి, మరియు
బబులోను గందరగోళములో ఉనన్ సంఘమును డండి. దాని వరత్మానికుల
వైపు డండి,ఒకఓరల్రాబర్ట్ ,మరియుఒకబిలీల్గాహం.

G-r-a-h-a-m, సంఘములనిన్టికి, మనము ఎనన్డైనా కలిగియునన్,
ఒక వరత్మానికుడు, మొదటిసారి, అతని పేరు h-a-m తో అంతమయియ్ంది,
అబాహాము వలే. A-b-r-a-h-a-m, ఏడు అకష్రములు, G-r-a-h-a-m ఆరు
అకష్రాలు. అతడు ఎకక్డయునాన్డు? లోకమునకు. ఆరు మనిషియొకక్ సంఖయ్.
ఆరవదినమునమనిషిసృజించబడియునాన్డు.కానిఏడు,దేవునియొకక్సంఖయ్.
160 ఇపుప్డు, సొదొమలోయునన్ వారిని గమనించండి. అకక్డ వారి
వరత్మానికులువారితోమాటాల్డుచునాన్రు.

కాని అబాహాము యొకక్ రాజ సంతానము ఎకక్డయునన్ది? ఆయన
చెపిప్న చన ఎకక్డయునన్ది? “సొదొమ దినములలో జరిగియునన్టుల్గా,”
దేవుడు అకక్డ మానవ శరీరములో దిగివచిచ్, పర్తయ్కష్మైనాడు, ఆయన వెనుక
గుడారములోయునన్ శారా, తన హృదయములో ఏమి తలంచుచునన్దో
చెపిప్యునాన్డు: అగిన్ దావ్రా అనయ్ పర్పంచము నాశనము చేయబడుటకు
ముందు,అదిచివరి చన.

ఈ మొతత్ము పర్పంచము నాశనము చేయబడుటకు ముందు, సంఘము
దాని చివరి చనను పొందింది, ఈ అనయ్ రాజయ్ము అగిన్ దావ్రా, దేవుని
ఉగర్తదావ్రానాశనముచేయబడుతుంది. నీవుదానిని నముమ్తావా? [సంఘము
“ఆమేన్,” చెపిప్ంది.—ఎడి.]
161 ఆ మెలీక్సెదెకు, మానవ శరీరములో, తనున్ తాను పాతినిధయ్ం
వహింపచేసుకొనాన్డు; మరియు తరువాత శరీరధారిగా మారాడు. ఇపుప్డు,
ఈ రాతి, ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకే రీతిగాయునాన్డు. నీవు దానిని
నముమ్తావా? [సంఘము“ఆమేన్,”చెపిప్ంది—ఎడి.]
162 ఆలాగైతే, ఈ మెలీక్సెదెకు ఎవరు, నినన్, నేడు ఒకక్టిగాయునాన్డు…
ఎనన్ ఆయనకుతండిలేడు, ఎనన్ ఆయనకుతలిల్లేదు; ఆయనకుఎనన్
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దినముల పారంభములేదు, ఆయన జీవమునకు ఎనన్ అంతము లేదు.”
ఆయన అబాహామును కలుసుకొనాన్డు, మరియు ఆయన ఎలాటి చనను
చేశాడు? తరువాత ఆయన శరీరధారిగా మారాడు, అంతయ్కాలమునకు
ముందు, అది మరలా పునరావృతత్మవుతుందని ఆయన చెపాప్డు. నీవు దానిని
నముమ్తావా? [సంఘము “ఆమేన్,” చెపిప్ంది.—ఎడి.] నేను నముమ్తాను.
[“ఆమేన్.”]

మనముపారిథ్ంచుకొందాము.
163 పియమైన దేవా, నీవు చెపిప్యునన్టుల్గా, “నీవు నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునాన్వని,” నేను లేఖనములను నముమ్చునాన్ను. పర్భువా,
యథారథ్ముగా ఏదో సంభవించబోవుటకు సమయమైయునన్దని, నా
హృదయములో నముమ్చునాన్ను. నేను దానిని ఖచిచ్తముగా గురిత్ంచలేను.
పర్భువా, నేను ఏదైనా చెపుప్టకు నేను భయపడుచునాన్ను. నీ సేవకునియొకక్
హృదయమునునీవుఎరుగుదువు.
164 యుగముల గుండా కిందకు, ఎనిన్సారుల్ నీవు పంపిన కారయ్ములను,
పర్జలు తీసుకొనుటకు విఫలమయాయ్రు. దేవుడు ఏమి చేసియునాన్డో
దానిని బటిట్ ఎడతెగకుండా, మనిషి దేవునిని సుత్తించుచునాన్డు, మరియు
ఆయన చేయబోవు కారయ్ములను రిచ్ చెపుప్చునాన్డు, కాని ఆయన
పర్సుత్తము ఏమి చేయుచునాన్డోదానిని మరిచ్పోవుచునాన్డు.యుగములనిన్టి
గుండా, అది ఆలాగున జరిగింది. రోమా సంఘము, పరిశుదధ్ పాటిక్ ను,
దేవుని యొకక్ పర్వకత్గా, గురిత్ంచుటలో ఎందుకు తపిప్పోయింది? ఆమె
ఒక పర్వకిత్నియైయుండగా, ఆమె ఒక మాంతికురాలని, ఎందుకు ఆర్క్
వాసియగుజోన్నువారు చంపారు? తండీ, అది ఎలల్పుప్డు గతించిపోయినది.
నీవు దానిని జాఞ్నము గల వారి యొదద్ నుండి మరియు తెలివిగలవారి
యొదద్నుండి దాచిపెటిట్యునాన్వు. ఆశచ్రయ్ము లేదు, నీవు ఆ యాజకులతో
అనాన్వు, “పర్వకత్ల సమాధులకు సునన్ము వేయుచునాన్రు, కాని మీరే
వారిని సమాధులలోయుంచింది.” వారు వెళిళ్పోయిన తరువాత, వారు వారి
పొరపాటునుతెలుసుకొనాన్రు.పర్భువా,నీవుఏ పములోనికివచిచ్నను,వారు
ఎలల్పుప్డునినున్హింసించియునాన్రు.
165 దేవా, ఈ రాతి, మరొక సమయమును ఇవవ్మని, నేను పారిథ్సాత్ను. రేపు
య్సాన్ వెళుళ్టకు మేము నిశచ్యించినాము. పర్పంచములోనికి ఇతర

భాగములు, ఇతర పటట్ణములలో మేము తపప్క బోధించాలి. కాని, పియమైన
దేవా,ఈరాతిఇకక్డకొందరు, ఎనన్ ఆమాటలుబోధించబడుటవిననివారు,
అదిఎనన్ పర్తయ్కష్పరచ్బడుట డనివారుఉనాన్రు.

నేను పారంభములో నినున్ అడిగియునన్టుల్గా. ఆ శిషుయ్లు, కిల్యోపా,
అతని సేన్హితుడు, ఎమామ్యిమారగ్ముగుండా వచుచ్చుండగా, పునరుతాథ్నము
తరువాత, నీవు ఆపొదలలోనుండి బయటకు వచిచ్, వారికి బోధించియునాన్వు.
నీవనాన్వు, ఎందుకు, “మందమతులారా, కీసుత్ మొదట శర్మపడి, తన
మహిమలోనికి పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా?” కాని ఇంక వారు, ఎనన్
దానిని గురిత్ంచలేదు. దినమంత వారు నీతో నడిచారు, మరియు ఇంక
వారునినున్గురిత్ంచలేదు.కానిఒకరాతి…
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రాతియైనపుడు, లోనికి రమమ్ని వారు నినున్ బలవంతపెటాట్రు. వారు చినన్
గృహములోనికి వెళిళ్, తలుపులు శారు, అపుప్డు నీవు సిలువవేయబడుటకు
ముందు చేసినటుల్గా, నీవు ఒకటి చేసియునాన్వు, మరియు అది తిరిగి లేచిన
రకష్కుడని వారు గురిత్ంచారు. కొనిన్ కష్ణములలో, నీవు తెర వెనుకయుండి,
అదృశయ్మైపోయావు. వారు తవ్రగా పరుగెతుత్కొని వెళిళ్, “పర్భువు నిజముగా
లేచియునాన్డని!” శిషుయ్లకుచెపిప్రి.
166 తండియైన దేవా, నీవు ఇంక సజీవుడవని నేను నముమ్తాను.
నీవు సజీవుడవని నాకు తెలుసు. నీవు మాకు దానిని ఎనోన్సారుల్ రుజువు
చేసియునాన్వు. పర్భువా, మరొకక్సారి నీవు దానిని చేయవా? నీ దృషిట్లో
మేము దయపొందిన వారమైతే, మరొకక్సారి, దానిని జరుగనిముమ్. నేను నీ
సేవకుడను; ఇకక్డయునన్ వీరు నీ సేవకులు. పర్భువా, ఈ ఐదురా లలో లేదా
ఐదు వరత్మానములలో, నేను చెపిప్న దానికంటె, నీ నుండి వచుచ్ మాట ఎంతో
ఎకుక్వైయునన్ది. నీ నుండి ఒకక్మాట, అది ఎంతో ఎకుక్వైనది. పర్భువా, నేను
వారికి సతయ్ముచెపిప్యునాన్నని, వారుఎరుగునటుల్గా, నీవుమాటాల్డవా? దేవా,
దానినిదయచేయుము.యేసు’నామములోదీనినిమరొకసారిఅడుగుచునాన్ను.
ఆమేన్.
167 ఇపుప్డు, మీరు నాకు తెలియదు. కొందరు నాకు తెలుసు. ఇకక్డ రొచ్నన్
కురర్వాడు నాకు తెలుసు. ఇకక్డే రొచ్నియునన్ బిల్ డౌ నాకు తెలుసు.
ఇకక్డ సోదరుడు బెల్యిర్, రోడీన్ కాక్స్ యునాన్రు. బయట డటం చాలా
కషట్ముగాయునన్ది.

ఈ వైపున, తినన్గా పర్సుత్త సమయములో, నేను ఎరిగిన వారిని, నిజానికి,
నేనుఎవవ్రినీ డలేకపోతునాన్ను.
168 ఇపుప్డు నేను ఒక కొతత్ వాడినని, ఇకక్డయునన్ మీలో ఎంతమందికి
తెలుసు? మీ చేతులను ఎతత్ండి, మీ గురించి నాకు ఏమియు తెలియదు,
రెండువైపులామీచేతులనుఎతత్ండి.

మీ గురించి నాకు ఏమీ తెలియదని, మీ ఇబబ్ంది ఏదో నాకు తెలియదని,
మీలోఎంతమందికితెలుసు?మీచేతులనుఎతత్గలరా?

ఇపుప్డు,ఇపుప్డుసం రణ్ముగా,పరి రణ్ముగా,మీగురించిఏదైననునేను
ఎరుగుట, నాకు అసంభవము. అలాగైతే, అపుప్డు, అది ఆతమ్ యొకక్ పర్తయ్కష్త
నుండిరావలసియునన్ది.

ఆ కారణమును బటిట్, ఈ రా లనీన్, ఈ రాతి, ఆయన చనిపోలేదని, నేను
మీకు చెపాప్ను; ఆయన ఇకక్డయునాన్డు. మరియు అదే కారయ్మును చేసాత్నని
ఆయన వాగాద్నము చేశాడు. ఈ చివరి దినములలో ఒక సమయము వసుత్ందని
మలాకీ 4 పర్కారము, పరిశుదధ్ కా పర్కారము, ఆయన మరలా మానవ
పములో, తన పర్జల మధయ్ పర్తయ్కష్మవుతానని, అవే కారయ్ములు చేసాత్నని,

దానినే బయలుపరుచ్తానని, అదే మెసీస్యా గురుతును పిసాత్నని, ఆయన
వాగాద్నము చేశాడు. మీలో ఎంతమందికి, బైబిలు పఠించే వారికి అది సతయ్మని
తెలుసు? “ఆమేన్,” చెపప్ండి, [సంఘము “ఆమేన్” చెపిప్ంది.—ఎడి.] బైబిలు
చదువువారందరికితపప్కతెలుసు.
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169 ఇపుప్డు, ఈ రోజున అది పర్జలకు కొతత్గా యుంటుందని, నాకు
తెలుసు, కాని అది ఇంక సతయ్మైయునన్ది. ఆ కారణమును బటిట్యే వారు,
నజరేయుడైనయేసునుఎరుగలేదు.వారికివారి సంఘసిదాధ్ంతములుతెలుసు,
కాని ఆయనను రిచ్ తెలియదు. అయితే బైబిలు చెపిప్యునన్టుల్గానే, ఆయన
వచిచ్యునాన్డు; ఒక వేదాంత పండితుడుకాదు, ఒకయాజకుడుకాదు. ఆయన
ఒకపర్వకత్గావచాచ్డు,ఆయనసొంతపర్జలుఆయననుసీవ్కరించలేదు.
170 ఇపుప్డు, దేవుడు తన వాకయ్మును నిలబెటుట్కొనన్టెల్తే. నేను ఎరిగిన ఎవరి
మీదనో పడుతుంది, అపుప్డు నేను మరొకరిని తీసుకొంటాను. కాబటిట్ నేను
ఎరుగనిఒకరునాకుకావాలి.మీరుపారిథ్ంచాలనికోరుచునాన్ను.
171 ఇపుప్డు, డండి, ఒకపుప్డు రోగముతోయునన్ ఒక సీత్ అకక్డునన్ది.
ఆమె తన డబుబ్నంతా వైదుయ్లకు ఖరుచ్ పెటిట్ంది: వాళుళ్ ఆమెకు ఏ మంచి
చేయలేకపోయారు.ఆమెతనహృదయములోఅనుకొంది, “నేనువెళిళ్ ఆమనిషి
వసత్మును తాకినటెల్తే, నేను బాగుపడతాను.” మీకు ఆ కథ గురుత్నన్దా? కాబటిట్
అంద ఆమెనువెనుకయుంచుటకుపర్యతిన్ంచారు,కానిఆమెనెటుట్కొం ,
ఆయనవసత్మునుముటుట్కొనువరకు,ముందుకువెళిళ్ంది,ముటిట్, వెనుకకువెళిళ్
రొచ్ంది.

172 ఇపుప్డు జాగర్తత్గా వినండి. ఆమె దానిని చేసినపుడు, యేసు చు ట్ తిరిగి
అనాన్డు, “ననున్ముటిట్నదిఎవరు?”
173 ఎందుకు, అపొసత్లుడైన పేతురు ఆయనను గదిద్ంచాడు. అతడు ఈ
విధముగా ఏదో చెపిప్యుండవచుచ్, “పర్భువా, అలాటి సంగతి చెపప్వదుద్.
నీతో ఏదో తపుప్యునన్దని పర్జలు నముమ్తారు. ఏలయనగా, నీ శరీరమును
తిని, నీ రకత్మును తాగమని నీవు వారితో చెపిప్నపుప్డు, వారు ఇదివరకే ఏదో
తపుప్యునన్దని తలంచారు. ‘ననున్ ఎవరు ముటాట్రు?’ అని నీవంటావు, జన
స హమంత నినున్తాకుచునాన్రు.”
174 ఆయన అనాన్డు, “అవును, నాలో నుండి పర్భావము బయటకు వెళిళ్నదని
నేను గర్హించుచునాన్ను.” అది ఒక భినన్మైన వేరుగా ముటుట్టయైయునన్ది.
ఇపుప్డు, ఎవరికైనా తెలుసు, సదుగ్ణము అనగా “బలము,” యైయునన్ది. “నేను
బలహీనుడనయాయ్ను;బలముననున్విడిచిపోయింది.”

ఆయన ఆ చినన్ సీత్ని కనుగొను వరకు, ఆయన శోతల వైపు శాడు,
మరియుఆమెరకత్సావముగురించిచెపాప్డు.ఆమెరకత్ధారఆగిపోయినటుట్ఆమె
తన శరీరములో గర్హించింది. అది నిజమేనా? ఆయననాన్డు, “నీ విశావ్సము
నినున్ రకిష్ంచింది.”

ఇపుప్డు, గీకు మాట, సొజొ అనగా పరి రణ్ముగా భావము, భౌతికముగా
గానిలేకఆతమ్ సంబంధముగాగాని “రకిష్ంచబడుట,” ఒకటేయైయునన్ది. ఆయన
“రకిష్ంచాడు.”ఆయన—ఆయననీరకష్కుడు.
175 ఇపుప్డు, అది నినన్టి ఆయన యైయునన్టెల్తే, ఆయన పర్వరిత్ంచిన
విధానము, ఆయన పర్జల మధయ్యునాన్డని ని పించుటకు, మెసీస్యా
వాగాద్నము చేయబడాడ్డు: బైబిలువాగాద్నముదావ్రా, ఆ విధానములోనే ఆయన
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తనున్ తాను గురిత్ంపచేసుకొనాన్డు, ఆయన అదే కారయ్మును ఇపుప్డు చేసాత్డు;
ఆయనచేయడా,ఆయనఅదేకారయ్ముచేయవదాద్?
176 నీవంటావు, “ఆయనరోగులసవ్సథ్తగురించిచెపిప్యునాన్డా?”అవును!

ఇపుప్డే నేను బైబిలులోని హెబీ పతిక నుండి చదివాను, “యేసు కీసుత్
ఇపుప్డు, మన బలహీనతల దావ్రా ఆయనను తాకగలుగునటుల్, ఆయన
మన పర్ధానయాజకుడైయునాన్డు.” అది సతయ్మని మీలో ఎంతమందికి
తెలుసు? [సంఘము “ఆమేన్” చెపిప్ంది.—ఎడి.] బైబిలు దానిని చెపిప్ంది.
“మన బలహీనతల దావ్రా ఆయనను తాకగలుగునటుల్ ఆయన మన పర్ధాన
యాజకుడైయునాన్డు.” ఆయన అపుప్డునన్ అదే పర్ధానయాజకుడైయునన్టెల్తే,
ఇపుప్డు ఆయన ఎలా పని చేసాత్డు? అపుప్డు చేసినటేల్, ఇపుప్డును ఆయన
పర్వరిత్సాత్డు,ఆయనఅదేపర్ధానయాజకుడైయునన్టెల్తే.ఇపుప్డు,నీవు…

నేను నీ యొకక్ పర్ధాన యాజకుడను కాదు. మీరు ననున్ తాకగలరు, మీ
సోదరుని,మీభరత్ను,ఒకమనిషినిలేకఎవరినైననుతాకినటుల్గానేయుంటుంది.
177 కాని నీ విశావ్సము ఆయనను తాకనివవ్ండి, ఏమి సంభవిసుత్ందో
గమనించండి. నేను దేవుని సేవకుడినై, సతయ్ముచెపిప్యునన్టెల్తే, అది సతయ్మని
దేవుడు రుజువు చేసాత్డు. అది యేసుకీసుత్ ఈ రాతి ఇకక్డ నిలబడియునాన్డని,
ఈ రాతి జీవించుచునాన్డని, అది రుజువు చేసుత్ంది. అది నిజమేనా? [సంఘము
“ఆమేన్”చెపిప్ంది.—ఎడి.]

ఇపుప్డు, మీరు విశావ్సమును కలిగియునాన్రు, ఒకే సారి ఒక వైపున వారు,
సరిగాగ్. మీకు అకక్డ విశావ్సమునన్ది. నేను మైకోఫోను దగగ్ర యుండుట
మంచిది, ఏలయనగావారువినలేరు.
178 ఎవరోదేవుని వైపుపైకి సి, చెపప్ండి, “దేవా, ఆమనిషికి నేనుతెలియదు.
నా రిచ్ ఆయనకుఏమియుతెలియదు.ఆయనకునేనుఒకపరి రణ్మైనకొతత్
వయ్కిత్ని. కాని, పర్భువా, నా విశావ్సము నినున్ తాకనిముమ్. పర్భువా, నాతోయునన్
ఇబబ్ంది ఏమిటో నీకు తెలుసు. నా గురించి అంతా నీకు తెలసు. నేను ఎవరినో
నీకు తెలుసు, పేతురును ఎరిగిన అదే వయ్కిత్వైయునాన్వు, నతనయేలు ఎవరో
ఎరిగిన అదే వయ్కిత్వైయునాన్వు, ఆ రకత్సావముగల సీత్తోయునన్ ఇబబ్ంది ఏమిటో,
నీవు ఎరిగియునాన్వు. మరియు ఈ మనిషి, నీవు ‘నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునాన్వని’, నాకు చెపుప్చునాన్డు. పర్భువా, అలాగైతే నా విశావ్సము
నినున్తాకనిముమ్.”

ఆయన తపిప్పోని వాడిగా, తనున్ తాను ఇకక్డ రుజువు చేసుకొనన్టెల్తే, మీ
హృదయమంతటితో ఎంతమంది ఆయనను నముమ్తారు; ఒక సాకష్ ముకొరకు,
కనీసముఒకరు, ఇదద్రు లేకముగుగ్రికి ఆయనచేసినటెల్తే? [సంఘము “ఆమేన్,”
చెపిప్ంది.—ఎడి.] పర్భువుమిముమ్నుదీవించునుగాక.
179 తండివైన దేవా, ఇపుప్డు, ఇది సం రణ్ముగా ఏ మనిషియొకక్ చేతులలో
లేనిదైయునన్ది. అది ఒక సహజాతీతమైన చిహన్ముగాయుండవలసియునన్ది.
కాబటిట్, పర్భువా, నాకు ఇపుప్డు సహాయము చేయుము. నేను నీ చేతులలో
యునాన్ను.నీకుతగినటుల్గానాతోచేయుము.యేసు’నామములో.ఆమేన్.
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180 ఇపుప్డు, తొందరపడవదుద్. దీనముగా, గౌరవముగా చెపప్ండి, “పర్భువా,
నేను నినున్ సేవిసాత్ను. అది ఒక సతయ్ముగాయుంటుంది, అదేమనగా, నేను నీ
వసత్మునుతాకినటెల్తే, అపుప్డు ఆమనిషిదావ్రా తిరిగినాతోమాటాల్డుము. అది
ఆయననాకుచెపిప్నదిసతయ్మని,నాకురుజువుచేసుత్ంది.”అదినిజము?
181 మీలో ఎంతమంది ఆ వెలుగును ఎనన్డైనా సియునాన్రా? ఇది
దేశమంతటా పర్తి చోటయునన్ది. సైనుస్ దానిని తీసుకొని, పర్తి సథ్లములో
దానిని పరీకిష్ంచింది. ఇపుప్డు ఆయన ఇకక్డేయునాన్డు; వివాహముమరియు
పరితాయ్గమును రిచ్ చెపిప్న అదే వయ్కిత్, ఆ పరవ్తము మీదయునన్ అదే
వయ్కిత్, కొండలను కంపింపచేసినవాడు, ఆ నది యొదద్ 1933 సంవతస్రములో
యునన్వాడు, నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డు. ఆయన
మారనివాడు.
182 ఇపుప్డు, అకక్డ ఒక సీత్ యునన్ది, మరియు ఏదో సంభవించినదని ఆమె
ఇపుప్డే గురిత్ంచింది. ఆ వెలుగు తినన్గా ఆమెమీద వేలాడుచునన్ది. ఆమె పచచ్టి
కోటునువేసుకొని,ఆమెఅకక్డేతినన్గా రొచ్నియునన్ది.ఆసీత్నాకుతెలియదు.
మనము ఒకరికి ఒకరము కొతత్ వారమని నేను భావిసాత్ను. అది నిజము. నీవు
దేవుని నముమ్తావా…నీకు ఏదో అవసరమైయునన్ది, మరియు నీ ఇబబ్ంది
ఏమిటో, దేవుడు నాకు బయలుపరుచ్తాడని, నీవు నముమ్తావా? ఆయన దానిని
చేసినటెల్తే,అదిఒకసహజాతీతమైనశకిత్యైయునన్దనినీవుగురిత్సాత్వు,కారణము
నినున్నేనుఎరుగను.అదిసహజాతీతమైనదానిగుండారావలసియునన్ది.

అది ఏమైయునన్దో నీవు తలంచే దానిపై ఆధారపడియునన్ది. నీవు
యాజకుల పకష్మును నిలిచి, అది, “దయయ్ము,” అనవచుచ్ లేక విశావ్సి పకష్మున
నిలిచి, అది “దేవుడు,” అని అనవచుచ్. నీ నమమ్కము ఏమైయునన్దో, అకక్డ
నుండియేనీబహుమానమువసుత్ంది.
183 నీఇబబ్ందినిదేవుడునాకుబయలుపరిచ్నటెల్తే, ఆఇబబ్ందికొరకుఆయనను
నీపాయశిచ్తత్ముగా అంగీకరిసాత్వా? ఆ ఇబబ్ంది ఏమిటోనాకు తెలియదు. కాని
నాకుతెలుసు,నీకుతెలుసు,అకక్డఏదోసంభవించుచునన్ది.
184 ఇపుప్డు, నీవు ఎలాటి అను తిని కలిగియునాన్వో ననున్ చెపప్నియియ్,
అపుప్డు నీవు తెలుసుకొంటావు; ఒక తియయ్ని, నిజమైన వెచచ్దనముతో, తృపిత్
కలిగించేఅను తి. నేనుతినన్గాదానివైపు సుత్నాన్ను. అదిఆవెలుగే, ఆసీత్పై
పసుపుపచచ్ వెలుగువేలాడుచునన్ది.

ఆ సీత్ కడుపులోని బాధతో ఇబబ్ంది పడుచునన్ది. అది ఆమె కడుపులో,
ఒక రకమైన కణితులైయునన్వి. ఆమె ఇకక్డ వయ్కిత్కాదు. [సహోదరి, “నిజము,”
అనన్ది.—ఎడి.] కాదు. నీవు రమునుండి ఇకక్డకు వచాచ్వు? అది నిజము.
నీవు విసాక్నిస్న్ నుండి వచాచ్వు. అది నిజమేనా? నిశచ్యముగా. ఇపుప్డు నీవు
సవ్సథ్పడాడ్వు. నీవిశావ్సమునినున్సవ్సథ్పరిచ్ంది.
185 ఇపుప్డు నాకు చెపప్ండి, ఆ సీత్ ఎవరిని తాకింది? నేను ఆమెకు ఇరువది
ఐదు గజముల రములోయునాన్ను. ఆమెయేసుకీసుత్ను, పర్ధానయాజకుని
తాకినది.మీరుదానినినముమ్తారా? [సంఘము“ఆమేన్,”చెపిప్ంది.—ఎడి.]
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186 నేను మాటాల్డిన ఒక సీత్ వైపు నేను సుత్నాన్ను. ఈ సీత్, నేను ఆమె
వైపు సుత్నాన్ను, ’కారణము ఆమె ఒక మనిషి కొరకు భారముగా పారథ్న
చేయుచునన్ది, ఒకమనిషినాతోయునాన్డని,ఆమెనాకుచెపిప్ంది…కానిదానిని
రిచ్ ఏమియునాకుఆమెచెపప్లేదు.
కాని ఆమె పేరు శీర్మతి. వాలాడ్ప్. ఆమె ఫీనికుస్ నుండి వచిచ్ంది. ఆమె

మృతులలో నుండి బర్తికించబడింది, మరియు ఆమె వైదుయ్డు వచిచ్, ఆమె
గుండెలో కాయ్నస్ర్ వాయ్ధి యునన్టుల్ ఎక్స్-రేలు పించాడు. ఆమె పారథ్నా
వరుసలో చనిపోయింది. శీర్మతి. వాలాడ్ప్, అది జరిగి ఎంతకాలమయింది?
పదెద్నిమిది సంవతస్రముల కితము, ఒక సజీవమైన సాకష్ ముగా, ఆమె ఇకక్డ
రొచ్నియునన్ది. ఆమెయొకక్ వైదుయ్డు… టములోనికి వచిచ్, అనాన్డు, “ఈ

సీత్ఎలాజీవించగలదు?”కానిఅకక్డఆమెయునన్ది,దానిఛాయయేలేదు.
187 ఆమె ఒకరిని తోడుకొని వచిచ్ంది, అతని కొరకు ఆమె పారథ్న చేసుత్ంది.
ఇపుప్డు, అతడు మధుమేహ వాయ్ధితో చనిపోతునాన్డు. ఇపుప్డు, అది నాకు
తెలుసు.అయితే,నీవుదానికొరకుపారథ్నచేయుచునాన్వు…అతడుఎవరోనాకు
తెలియదుఅనినీకుతెలుసుశీర్మతివాలాడ్ప్.
188 అతడు ముసోస్రి నుండి వచాచ్డు, అతని పేరు శీర్. పర్. అది నిజము.
అయాయ్, నీవు దానిని నమిమ్నటెల్తే, ఇంటికి తిరిగి వెళిళ్ బాగుపడవచుచ్ను. నీవు
దానినినమిమ్నటెల్తే, అదినీవంతుయైయునన్ది.
189 ఇకక్డ ఒక సీత్ యునన్ది, ఆమె కోరింత దగుగ్తో బాధపడుచునన్ది, ఇంకా
ఎనోన్ సమసయ్లునాన్యి. ఆమె ఇకక్డ వయ్కిత్ కాదు. ఆమె జన స హములో
బయట రొచ్నియునన్ది, బయట అకక్డ. ఆమె ఇకక్డ వాసత్వుయ్రాలు కాదు.
ఆమెజారిజ్యానుండి వచిచ్ంది. మిస్మెకెక్నీన్. దేవుడు నినున్ సవ్సథ్పరుసాత్డని, నీ
హృదయమంతటితో నముమ్తావా? నీపాదములమీద లేచి నిలబడు, నీవునాకు
కొతత్ వయ్కిత్యైతే, అది నిజమైయునన్టెల్తే.యేసుకీసుత్ నినున్ సవ్సథ్పరుచ్తాడు. నీవు
నముమ్తావా?

[సోదరుడుబెనాహ్ంతనవీపునుసంఘమువెనుకకుతిపిప్నాడు—ఎడి.]
190 నా వెనుక, ఒక మనిషి రొచ్నియునాన్డు. అతడు దేవుని తాకుచునాన్డు.
అతడుఏమికోరుకొనుచునాన్డు,గుండెజబుబ్తోయునన్ఒకచినన్బిడడ్నుఅతడు
కలిగియునాన్డు.ఆచినన్బిడడ్గుండెలోఒకసణుగుడుకలిగియునన్దనివైదుయ్డు
చెపాప్డు. ఆ మనిషియొకక్ పేరు శీర్. కాక్స్. శీర్. కాక్స్ పైకి నిలబడుము. “ఆయన
వెనుకశారాఏమితలంచుచునన్దో,ఆమెకుఆయనచెపాప్డు.”

[సోదరుడు బెనాహ్ం ఇంకా తన వీపును సంఘము వెనుకకే
తిపిప్యుంచారు—ఎడి.]
191 తినన్గా, అతనినుండి, ఆదారివెంబడి, ఆవెనుకఒకచినన్ తండియునాన్డు,
అతడు ఇకక్డి వాడుకాదు, కాని య్ మెకిస్కో నుండి వచాచ్డు. నా జీవితములో
ఎనన్ నేను ఆయనను డలేదు. ఇపుప్డు నేను తినన్గా అతని వైపు
సుత్నాన్ను,అతడునావెనుకయునాన్డు.అతడు య్మెకిస్కోనుండివచాచ్డు.

ఆమనిషితోపాటుఅతడుఒకపాపను కలిగియునాన్డు, ఆమె పటల్ అవసరతలో
యునాన్డు, ఆ పాప నోటిలో ఏదో ఇబబ్ందిని కలిగియునన్ది. ఆమె ఇబబ్ంది…
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అది ఆమె నోటిలోయునన్ అంగిలి. ఆ మనిషి పేరు శీర్. వెస్ట్. అయాయ్, నీవు లేచి
నిలబడగలవా? నేను ఆయనకు రిత్గా కొతత్ వాడిని, కాని పర్భువైన దేవుడు,
ఆయనబిడడ్నుబాగుచేయును.
192 ఇపుప్డు మీ హృదయమంతటితో నముమ్తారా? [సంఘము “ఆమేన్”
చెపిప్ంది.—ఎడి.] మీలో ఎంతమంది, ఇపుప్డు మీ హృదయమంతటితో
నముమ్తారు? [“ఆమేన్.”] ఇపుప్డు, యేసు నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా
లేడా? [“ఆమేన్.”] ఇపుప్డు మీ రకష్కుడిగా ఆయనను అంగీకరిసాత్రా? మీ
చేతిని ఎతత్ండి. [“ఆమేన్.”] మిముమ్లను సవ్సథ్పరిచేవాడిగా ఆయనయందు
నమమ్కముంచుతారా? [“ఆమేన్.”]
193 ఇకక్డ, ఒక వయ్కిత్ రొచ్నన్ది, కుంటిది లేక మరేదో, పడకమీద
పరుండియునన్ది.

ఈ మైకు గుండా మీరు వినగలరా? [సోదరుడు బెనాహ్ం మైకోఫోను
తీసుకొని వేదిక అంచునొదద్కు వెళిళ్, పడక మీదయునన్ సీత్తో
మాటాల్డుచునాన్రు—ఎడి.] నీవు ఎవరవో నాకు తెలియదు. నీవు కేవలము ఒక
సీత్గా అకక్డ పరుండియునాన్వు. ఒకవేళ నేను నినున్ సవ్సథ్పరచ్గలిగినటల్యితే,
దానినినాకుచేయాలనివుంది.నేనునినున్సవ్సథ్పరచ్లేను.

[ఒక మనిషి ఏడుచ్ట పారంభించాడు—ఎడి.] మంచిది. అది
ఆనందించుచునన్ఒకమనిషి.ఆయనబిడడ్ సవ్సథ్పడింది.

నీవు ఎవరవో నాకు తెలియదు. మరియు నేను ఒక పురుషుని, నీవు ఒక
సీత్వి. మన జీవితములో, బహుశ, మనము కలుసుకొనుట, ఇదిమొదటిసారి. ఈ
పర్జలు…?…నినున్ఇకక్డకుతెచాచ్రు.నిజానికి,ఇదిమొదటిసారిగా,వారునినున్
లోనికి తెచాచ్రు. నీవు చాలా రము నుండి వచాచ్వు. నీవు మరణచాఛ్యలో
యునాన్వు. నీవుకాయ్నస్ర్ కలిగియునాన్వు. అదికుంటితనముకాదు.అదికాయ్నస్ర్.
వైదుయ్లు నీకు ఏమీ చేయలేదు. అది నిజము. నీవు నిశచ్యముగా చనిపోతావు;
వైదుయ్లు, నీకుఏమీచేయలేరు.
194 ఒకపుప్డు, ముగుగ్రు కుషిఠ్ రోగులు సమరయదావ్రమునొదద్ రొచ్నాన్రు.
ఆ కుషిఠ్ రోగులనుకొనాన్రు, “మనము చనిపోవు వరకు ఇకక్డ మనమెందుకు
రొచ్నాలి?”కారణము,వాయ్ధులనీన్, మరణమగునంతగాఆకలితోచనిపోవుట,

ఒకరి పిలల్లనొకరు తినుట జరుగుచునన్ది. వారనాన్రు, “మనముశ వుయొకక్
పాళెము, సిరియనుల నొదద్కు వెళితే; వారు మనలను చంపుతారు, ఎలాగైనా
మనముచనిపోబోవుచునాన్ము.వారుమనలనురకిష్ంచితే,మనముజీవిదాద్ము.”
వారు ఆ అవకాశమును తీసుకొనాన్రు. మరియు, విశావ్సమును బటిట్, వారు
తముమ్నుతాముమరియుఆగుంపుఅంతటినిరకిష్ంచారు.
195 నీవు అకక్డేయునన్టెల్తే, నీవు చనిపోతావు. అయితే శ వు యొకక్
పాళెములోనికి వెళాళ్లని నీవు అడగబడలేదు. కాని తండి ఇంటికి నీవు
ఆహావ్నించబడాడ్వు,…?…
196 నీవుకాయ్నస్ర్తోచనిపోవుచునాన్వు. దేవునికిబయటనీవుజీవించలేవు. నీవు
ఈపటట్ణవాసివికాదు. నీవుఈచుటుట్పర్కక్లదానివికాదు. నీవుచాలా రము
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నుండివచాచ్వు. నీవుమిలావ్కినుండివచాచ్వు. అది నిజము. అది నిజము. నేనుఆ
పటట్ణానిన్ శాను.నాకుఅదితెలుసు.అదినిజము.

నీవు నముమ్తావా? నినున్ సవ్సథ్పరేచ్వాడిగా, దేవుని అంగీకరిసాత్వా? నీవు
ఎంతగామంచముమీదయునాన్లెకక్కాదు, నీ విషయములోనేనునముమ్తాను,
యేసుకీసుత్ నామములో పైకి లేచి, నీ పరుపెతుత్కొని ఇంటికి వెళుళ్ము, దేవుని
మహిమకొరకు జీవించుము. దేవునియొకక్ పర్వకత్గా, నీవు నాకులోబడతావా?
అలాగైతే, లేచి నిలబడి, వెళుళ్ము. సవ్సథ్తనొందుము! భయపడవదుద్. మంచము
మీదనుండిపైకిలెముమ్;దేవుడునినున్సవ్సథ్పరుసాత్డు. డండి.
197 ఎవరైనాఆమెనుపటుట్కోండి,అటుల్, ఆమెనిలబడిబలమునుపొందుతుంది.
మీరు దేవుని నముమ్తారా? ఆమెను కొంచెము బలము పొందనివవ్ండి; ఆమె
బాగుంటుంది. అది అంతే, సహోదరీ. పర్భువైన యేసుకీసుత్ నామములో అకక్డ
ఆమెయునన్ది! [ఇపుప్డుఆమెనిలబడుచుండగా,సంఘముసంతోషిసుత్ంది.—
ఎడి.]

మనము నిలబడి దేవునికి సుత్తి చెలిల్దాద్ము. ఆయన నినన్, నేడు,
నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డు! [సంఘము గొపప్గా ఆనంది త్, దేవుని
సుత్తించుచునన్ది.—ఎడి.]

వెళుళ్ము, పర్భువైన యేసుకీసుత్ నినున్ దీవించునుగాక. సవ్సథ్తనొందుము.
[సంఘముగొపప్గాఆనంది త్, దేవునిసుత్తించుచునన్ది—ఎడి.] 
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