
పాంతరపరచుశకిత్
 [సహోదరుడు బానాహ్ం మరియు సంఘము కేవలము నముమ్ము అని

ఆలపించుచునునాన్రు—ఎడి.]
2 మీ మధయ్ మీకు వాకయ్మను పరిచరయ్చేయుటకు, ఈ ఉదయమున మీతో యుండే
ఈ ఆధికయ్తను, నేను ఎలా మెచుచ్కొంటానో, ఇలాంటి సమయములో ఎవరికైనను
తముమ్ను తాము వయ్కత్పరుచ్కొనుట, ఒక విధముగా కఠినముగా యుంటుంది, మీరంద
దానితో పరిచయము కలిగియునాన్రని నాకు నిశచ్యత వునన్ది. సోదరుడు లియో,
మరియు సోదరుడు జెనె, మీ అందరిని ఈ గొపప్ అవకాశమును బటిట్ నేను కృతజఞ్త
తెలుపుగోరుచునాన్ను.
3 నేను మొదటి పాట నుండి, చివరి వరకు మీరు పాడుచుండగా, ఆ పాడుటను

రిచ్ అకక్డ ఏదోయునన్ది, అది ఒక ఆరాధన యైయునన్ది, ఇంకెoత మాతర్ము ఎకుక్వ
కనుగొనలేరు. ఆ పాటల యొకక్ మంచితనముతో మిముమ్లను మీరు నింపుకొనుటకు,
నేను దరిదాపు సంవతస్రములో ఒకసారి లేక రెండుసారుల్ వసాత్ను, నేను ఇకక్డకు
వచిచ్నపుప్డు అది ఎలల్పుప్ ఒక గొపప్ ఆధికయ్తగా యుంటుంది.
4 ఈ ఉదయమున నా భారయ్ను నేను ఇకక్డ విడిచిపెటిట్నపుడు వారు రుప్
నుండి పడమరనుండి వసాత్రు అను పాట, నా భారయ్ పాడవలెనని సహోదరుడు లియో
పర్కటించుటను రిచ్, ఈ ఉదయమున నేను ఆలోచిసాత్ను, ఈ గొపప్ ఉజీజ్వమును
బిలీల్ మరియు రిబాక్, దానిని ఒక ఈటె మొన వలె పారంభించి యునాన్రు, అది ఇంకా
దేశములను ఊడిచ్వేసినది మరియు శుభర్ముగా కనబడుచునన్ ఆ సీత్ల గుంపును

రిచ్ నేను ఆలోచిసుత్నన్పుప్డు, వారిలో ఒకటి మెడాగా నాకు గురుత్నన్ది, ఆమె
ఒక చినన్ నలల్ని వెం కలు కలిగిన బాలిక, ఇపుప్డు ఆమె నావలేయునన్ది, మేము
వృదుధ్లమగుచునాన్ము, మా వెం కలు తెలల్బడుచునన్వి, మరియు కాలములు
సమాపత్మగుచునన్వి. ఇంక ఈ గొపప్ నిరీకష్ణతో, మనము ఆయనలో ఏకముగా

రచ్బడతాము, అకక్డ ఇంకెంత మాతర్ము కాలముగాని, వృదాధ్పయ్ముగాని, మనలను
బాధిoచేది, అడడ్గించేది ఏదీయుండదు.
5 మరి విశేషముగా ఇకక్డయునన్ అనేకమంది, ఈ పేమతోయునన్ కైసత్వులు,
ఇంతమందిని, నేను ఏ సథ్లములో ఎనన్ సియుండలేదని, నేను ఎరిగియునాన్ను,
అది ఎనన్డు మీ మధయ్లో చనిపోనియయ్వదుద్, కొంచెము గురుత్ంచుకోండి.
6 పర్జల మధయ్లో నేను ఒక చినన్ సామెతను కలిగియునాన్ను. నా భారయ్ పేరు హోప్; నా
మొదటి భారయ్, బిలీల్ యొకక్ తలిల్…అపుప్డు మేము ముగుగ్రము అకక్డ యుండేవారము,
అది హోప్, బిలీల్, మరియు నేను, వారు మముమ్లను “విశావ్సము, నిరీకష్ణ, పేమ,” అని
పిలిచేవారు. ఆ దినములలో ఈ వాకయ్ము సతయ్మైయునన్దని, ఒక కండరములను కలిగిన
విశావ్సమునన్టుల్గా కనపడేది; దేవుడు ఏమి వాగాద్నము చేశాడో, ఆయన దానిని చేసాత్డు.
7 కాని, మీరు డండి, “వాటిలో అతి గొపప్ది పేమయైయునన్ది, దయ.”
ఈ ఉదయమున సోదరుడు లియో వయ్కత్ పరిచ్యునన్టుల్గా. “పేమ! భాషలైనను
నిలిచిపోవును, పర్వచనము లైనను నిరరథ్క మగును. కానిపేమ, అదే దయయైయునన్ది,
అది ఎలల్పుప్డు సహిసుత్oది.” డండి?
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కర్య ధనముగా కొనబడిన దేవుని సంఘము
రకిష్ంచబడి ఎంత మాతర్ము పాపము చేయకుండా

యుండుటకు,
చనిపోవుచునన్ గొరెపిలల్, నీపర్శసత్మైన వాకయ్ము
ఎనన్ దాని యొకక్ శకిత్ని పోగొటుట్కొనదు.
విశావ్సము దావ్రా నేను ఆ పర్వాహమును సినపప్టి నుండి
కారుచునన్ నీ గాయములు సరఫరా చేయుచునాన్యి,
విమోచనా పేమయే నా సారాంశము,
మరియు నేను చనిపోవువరకు అలాగే యుంటుంది.

8 పేమకంటే గొపప్ది అకక్డ ఏదియు లేదని నేననుకొంటాను. పేమ, దానిని మనము
వయ్కత్పరచ్కపోయినటెల్తే…ఇపుప్డు, మనము పేమ కలిగియునాన్మని చెపప్లేము,
మనము కేవలము దానిని చెపుప్చునాన్ము. కాని మనము కలిగియునన్దానిని నిజముగా
వయ్కత్పరిచ్నపుడు, అపుప్డు మనము దానిని మనకై మనము పుతాము.
9 ఇపుప్డు మనము పరి రణ్మైన పర్జలము కాదు. మనము మన తపిప్దాలు
చేసాత్ము. తపుప్లను మనము చే త్యుంటాము. అయితే మీరు డండి, పేమ ఆ
తపిప్దాలనిన్ంటిని కపిప్ పుచుచ్తుంది. మనము మన యొకక్ తపిప్దాలను చినపుప్డు
వెనుకకు వచిచ్ ఒకరితో ఒకరు కష్మాపణ అడగటానికి ఇషట్పడతాము. అవును. అది
వీరులు. అటిట్ వారే నిజమైన శకిత్ కలిగిన సీత్లు మరియు పురుషులు. యుదధ్ రంగానికి
వెళేళ్ ఎవరైనా, అకక్డికి నడవటానికి వణుకుతారు, అయితే అతడు కొటట్బడి కింద
పడినపుడు పిమమ్ట పైకి లేచి మరలా దానిని పర్యతిన్సాత్డు, చారా. సంఘములో ఒక
యవవ్నసుథ్డు మరియు ఒక యవవ్నసుథ్రాలు పాడే ఒక పాట ఉంది, “నేను పడిపోయినచో
లేక నేను పడిపోయినచో,” చారా, “నేను పడిపోయినచో లేక…” అది ఎలా
పాడుతారో నేను మరిచ్పోయాను. “నేను లేచి మరలా పర్యతిన్ంచనిముమ్.”

పర్భువా, ననున్ కష్మించుము, ననున్ ఇంకొకక్సారి లేవనెతుత్ము.
( చారా? చారా?)

నేను పడిపోయిన లేక నేను పాపము చేసిన , మళీళ్
పర్యతిన్ంచనిముమ్.

ననున్ కష్మియించుము, పర్భువా మరియు ననున్ ఇంకొకసారి
లేవనెతుత్ము.

10 ఆ ట ఇరవై మందితో ఏకముగా యునన్టుల్గా, కొనిన్సారుల్ నీవు తపప్క కొనిన్
కారయ్ములను కనుగొనుటకు పరుగెతత్వలసిన వాడవైయుoటావు, శ వు మీ మనసుస్ల
దావ్రా ఊడుచ్కొం వచిచ్, ఇది అది పారంభిసాత్డు. వాడు దానిని చేసినపుప్డు సరిగాగ్
ఆపివేయండి. మీరు కీసుత్ యేసులో పరలోకపు సథ్లములలో, ఏకముగా రొచ్oడియునన్
సమయములను రిచ్, ఈ ఉదయమున మీరు వెనుకకు ఆలోచించండి.
11 మీలో కొందరు వడర్ంగులైయునాన్రు, కొందరు కుళాయి పనులు
చేయువారైయునాన్రు, మరికొందరు ఇది, అది, మరొకటైయునాన్రు. మీరు బయట
పర్తిరో మీ చేతులను లోకముతో రుదుద్తునాన్రు. కాని ఆ గొపప్ శోధనలు పైకి
లేసుత్నన్పుప్డు, ఆ కారయ్ములు సుత్నన్పుప్డు, మీరు ఒకక్టిగా రొచ్నియునన్ ఆ
చినన్ పవితర్మైన సథ్లములను కొంచెము గురుత్ చేసుకోండి, అది ఒకక్టి మాతర్మే
మిగులుతుంది, మీ ఉదోయ్గములు, ఈ దినములలో ఒక దినమున తపిప్పోతాయి, మీ
ఆరోగయ్ము తపిప్పోతుంది. ఈ మి మీద మీ జీవితము సహితము తపిప్పోతుంది.
అయితే అపుప్డు, అది తపిప్పోదు. మరియు ఆయనే అనిన్టికి కేందర్మైయునన్టెల్తే,
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అపుప్డు ఏదైతే మనలను దీని యొదద్కు లాగియునన్దో, ఆ కేందీయ బిందువుపై మన
మనసులనుoచుదాము.
12 మై, ఈ చకక్ని, శుభర్ముగా కనబడుచునన్ గుంపు పర్జలు! మీ బటట్లు అంత ఎకుక్వ
నాకు భావము కాదు. మీ బటట్లు శుభర్ముగా వునాన్యి, నిజానికి, మీ ముఖములు, అవనీన్.
ఇకక్డయునన్ ఈ చినన్ సీత్లు, వారిలో ఒకక్రు డా వారి పెదవులకు రవవ్ంత రంగు
వేయలేదు; వారంద పొడవైన వెం కలను కలిగియునాన్రు, యవవ్నులు, వృదుధ్లు,
మధయ్ వయసుక్లు,  అంద . అవును, డoడి? బాగుంది. ఈ చినన్ ఆరాధన సథ్లములో
మీరు ఎలాటి నిధిని కలిగియునాన్రో, డండి.
13 వారి యొకక్ గృహములో యుండు భాగయ్మును బటిట్ డా, సహోదరుడు
మరియు సహోదరీ షాoజ్ కు కృతజఞ్త తెలుపగొరుచునాన్ను. మరియు ఇపుప్డు
ఇది వారి గృహమైయునన్ది, వారు కెనడాలో యునన్ వారి సిథ్రాసిత్ని అమిమ్యునాన్రని
నేననుకొంటాను మరియు మనతో వారు పరదేశులుగా యుండుటకు ఇకక్డకు
వచిచ్యునాన్రు. మనకు సంబంధమైన ఏ ఆసుత్లు లేవు. దేవుడు దేనికి శిలిప్ మరియు
నిరామ్ణకుడైయునాన్డో, ఆ రాబోవు పటట్ణము కొరకు మనము ఎదురు సుత్నాన్ము.
14 మనము మొదటగా కలుసుకొనన్పుప్డు, వారు పొందిన దరశ్నమును బటిట్, దాని
పటల్ వారు యుoడియునన్ నమమ్కతవ్మును బటిట్, సహోదరుడు లియో మరియు
జెనెకు వందనములు, ఎనోన్సారుల్ అతడు మీకు ఏమి చెపిప్యునాన్డో, దానిని బటిట్
సందేహములేదు. అది వింతగాయునన్ది, ఈ విధిముగా నేను దానిని డలేదు. అకక్డ
ముందు ఏదోయునన్దని ఎరిగియునాన్ను. ఈ యవవ్నసుథ్డు పిరమిడ్ ను రిచ్న ఒక
కలతో నా యొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, ఈ పిరమిడ్ లో నిలబడియుండుటను రిచ్, నేను
ఎకక్డ యునాన్నో అకక్డకు అతడు ఎకాక్డు, మరియు నేను ఒక సాసర్ లో, ఒక పేల్టులో,
లేక ఒక వెలుగువలెయునన్ దానిలో నిలబడియునాన్ను.

అతడనాన్డు, “బానాహ్ం సోదరుడా నీవు అకక్డకు ఎలా ఎకాక్వు?”
15 నేననాన్ను, “లియో సోదరుడా, ఈ సాథ్నములో పైన దేవుడే ఒక వయ్కిత్ని
ఉంచవలసియునన్ది.” నేననాన్ను, “ఇపుప్డు నీవు అది సియునాన్వు, ఇపుప్డు పర్జల
యొదద్కు తిరిగి వెళిళ్, అది దేవునిదై యునన్దని నీవు నముమ్చునాన్వని వారికి చెపుప్ము”
16 అపుప్డు నేను ఒక సథ్లమును కలిగినవాడనై యునాన్నని కొంచెము
ఎరిగియునాన్ను, నేను ఆ బాలురను పేమిసాత్ను, నేను వారితో యుoడునటుల్, నేను వారిని
ఒక సాథ్నములో యుoచుతాను, వారు టేపులను తయారుచేయుట పారంభిoచారు.
కాని, మీరు డoడి, నేను ఎరిగి యునన్ంతవరకు, వారు ఇంక టేపులను తయారు
చేయుచునాన్రు, కాని నాకు తెలిసినoత వరకు, ఆ టేపులను తయారు చేయుటకంటే,
ఎలాటి గొపప్ కారయ్మును దేవుడు వారికి చేసియునాన్డు, డండి. దరిదాపుగా
ఎవరైనను జాఞ్నముగల వారు టేపును తయారు చేసి, ఆ టేపు రికారడ్ర్ ను ఆడించి లేక
దానిని అమమ్గలరు. ఈ ఉదయమున వారందరిని సఖయ్తగా మరియు ఐకయ్తగా, ఏకముగా
ఉంచుటకు, ఈ చినన్ గుంపును ఈ రీతిగా ఒకక్టిగా నడిపించుటకు, అది పరిశుదాధ్తమ్
యొకక్ నడుపుదలను తీసుకొంటుంది, మరియు వారు ఇంక వరత్మానముతో వేలాడు
చునాన్రు.
17 దేవా, నీవు ఈ పర్జలకు, ఈ మిమీద దీరాఘ్యువును, సంతోషమును
మరియు ఆనందమును దయచేసి, మరలా, “నీ యజమానుని యొకక్ ఆనందములో
పాలుపొందుము” అని మారగ్ము యొకక్ అoతములో చెపుప్దువు గాక.
18 ఇపుప్డు మేము యుదధ్మునకు సిదధ్మైయునాన్ము, ర ఊదబడ వలసియునన్ది.
కీరత్నలు పాడబడి యునన్వి, ఇపుప్డు వాకయ్ము వసుత్ంది. నేను ఇకక్డ నిలబడియుండగా,
మీకు తెలుసు…అవును, బహుశ, మీకును తెలియును.



4 పలుకబడిన మాట

19 కాని ఈ యవవ్న సైనికుల వాయ్ఖయ్లను ఇకక్డ వింటునన్పుప్డు! నేను
వృదుధ్డనగుచునాన్ను, మరియు దేవుని నుండి నాకు ఇవవ్బడిన వరత్మానముపై మీరు
ఉంచిన నమమ్కము, మీ విశావ్సము, మీ నిశచ్యత, చు ట్ యునన్వారు వినండి.
ఇపుప్డు, అది మీ అందరికొరకు కాని యెడల, వరత్మానము ఏ మేలును చేయదు.

డండి, అది తపప్క, ఎవరో దానిని నమమ్వలసియునన్ది, మీరు డండి. దేవుడు
ఒక మారగ్మును తయారు చేసియునాన్డు, ఆయన తన గొపప్ ఏరాప్టును ఆ విధముగా
నియమిoచియునాన్డు, అదే, ఆయన దేనినైనా పంపినపుడు, దానిని ఇకక్డ కలుసు
కొనుటకు ఏదోయుoడవలసి యునన్ది. కరడు కరడును పిలుసుత్ంది అది తపప్క ఆ
మారగ్ములో యుoడవలసి యునన్ది.
20 ఈ ఉదయమున సోదరుడు జెనె పారథ్నలో వాడిన మాటను నేను ఇషట్పడతాను,
“ఆయన యొకక్ గంభీరమైన గుమమ్ములలో.” నేను వంతెనను అకక్డ దాటినపుడు,
దేవుడు ఎకక్డ గౌరవిoచబడతాడో మరియు మరాయ్దను పొoదుతాడో అకక్డకు
వచిచ్నపుడు, నేను, ఆ విధముగా భావిసాత్ను, దానిని ఎలల్పుడు ఆ విధానములో
ఉంచుతాను, శ వు లెకక్లేదు…
21 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, దీనిని మరిచ్పోవదుద్; మరి విశేషముగా సోదరుడు లియో
మరియు జెనె. ఇపుప్డు, ఏ ఆటంకము లేకుండా సాతానుడు దీనిని ఆ రీతిగా ముందుకు
వెళళ్నిసాత్డని మీరనుకొంటారా? ఓ, లేదు. నిశచ్యముగా, వాడు వెళళ్నియయ్డు. ఈ
దినములలో ఒక దినమున, ఒక సుడిగాలి వలె వాడు లోనికి ఎగిరి వసాత్డు. అయితే
శ వు వరద వలే లోనికి వచిచ్నపుప్డు, దేవుని యొకక్ ఆతమ్ దానికి వయ్తిరేకముగా ఒక
పర్మాణానిన్ లేపుతాడు. కేవలము పారథ్నలో నినున్ నీవు పైకి ఎతుత్ కొనుచు యుండుము.
ఒకరి నొకరు పటుట్కొని యుండండి దేవునిని పటుట్కొని యుoడoడి. ఏలయనగా, మీరు
ఒకరి నొకరు పేమించినటెల్తే; మీరు దేవునిని పేమిసుత్నాన్రు అని అది పుతుంది. “మీరు
ఒకరిపటల్ ఒకరు పేమను కలిగియునన్పుప్డు, దానిని బటిట్ మీరు నా శిషుయ్లైయునాన్రని
మనుషులందరు గురిత్సాత్రు.”
22 కొంచెము సేపటి కితము నేననుకొనాన్ను, “ఎలాటి చకక్ని పాటలు పాడుట! ఎలాంటి
చకక్ని సవ్రములు! పురుషులు మరియు సీత్లు, ఎలాటి చకక్ని గుంపు, భారయ్లు మరియు
భరత్లు; వృదుధ్లు, యవవ్నసుథ్లు, మధయ్వయసుక్లు, ఒకక్టిగా ఇకక్డ రొచ్నాన్రు.”
నేననుకొనాన్ను, “మంచిది, వారు దానిని పెస్ కాట్ లో కలిగియుంటే బాగుండేది,
వారు చినన్ రేడియో పర్సారము అలా అకక్డ చేసియుంటే బాగుండేది.” అపుప్డు, మీరు

డండి, ఈ యవవ్నసుథ్లు ఖచిచ్తముగా దానిని చేయుటకు దేవుడు పిలువలేదు.
డండి? డండి? వధువు బయటకు పిలువబడియునన్ది, డండి, బయటకు

పిలువబడుట, ఇపుప్డు నా పని బయటకు పిలుచుటయే. మరియు ఇపుప్డు ఇలాంటి
కారయ్ములు, నినున్ నీవు అనయ్దేశములలో ఒక వలస వాసులుగా మిముమ్లను మీరు
పోగుచేసుకొనన్పుప్డు మిముమ్లను మీరు పటుట్కొని యుoడoడి, పకిష్రాజు తన పిలల్లను
గమనించునటుల్గా పర్తిరోజు ఒకొక్కక్రిని గమని త్, మీ పిలల్లను పెంచoడి, అపుప్డు…
మీరు ఏదైనా పొరపాటును సినటెల్తే. అపుప్డు ఆ వయ్కిత్ని పర్కక్కు పిలిచి దాని మీద
పారిథ్oచoడి, అలాంటి కారయ్ములు. దానిని కలీత్లేనిదిగా, పరిశుదధ్ముగా యుంచండి,
అపుప్డు పరిశుదాధ్తుమ్డు వెనుక వసాత్డు.
23 దేవుడు ఆరాధించబడుటకు ఇషట్పడుచునాన్డు. మరియు ఆయనను నీవు
ఆరాధించినపుడు, అది మనము ఒక పాట పాడిన రీతిగా కాదు, గాని ఆతమ్లో ఆరాధి త్
పాట పాడటం, మీరు డండి పిమమ్ట, పరిశుదాధ్తమ్ వెనుకకు కుతుంది.



పాంతరపరచు శకిత్ 5
24 ఒక గొపప్ బలమైన యవవ్నసుథ్ని నేను సాను, ఆ దినమున రిచ్ తలoచినపుడు,
ఆ గుంపు అకక్డ రొచ్ని యునాన్రు, యవవ్న బాలురు, వారియొకక్ భారయ్లు ఇకక్డ

రొచ్ని పెదద్, కరుకైనవారు ఇకక్డ రొచ్ని చినన్ బిడడ్లవలె ఏడాచ్రు.
25 ఎoదుకు, ఈ రోజు డండి, వారు వీధులలో వయ్భిచారములో, లోకము యొకక్
మురికి పనులలో జీవిసుత్నాన్రు,
26 మీరు విడిగా వచిచ్, ఇలా డుకొనుటకు తలoచినపుడు, కీరత్నాకారుడు
చెపిప్నటుల్గా, “సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివశిoచుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము!
అది తల మీద పోయబడి అహరోను గడడ్ము మీదుగా కారి అతని అoగీల అంచువర
దిగజారిన పరిమళ తైలము వలెనుండెను.” అదే, ఆ అభిషేక తైలము…ఆ అభిషేక
తైలము, ఏమిచేసుత్ందో మీకు తెలుసు, దేవుని సనిన్ధిలోనికి వెళుళ్టకు అది అతనిని
భదర్పరచినది. డండి, దేవుని యొకక్ సనిన్ధిలోనికి వెళుళ్టకు ముందు, ఆ

నెతో అతడు అభిషేకించ బడవలసియునన్ది మరియు సహోదరులు ఐకయ్తగా
నివసిoచగలిగినపుడు, అది ఆ పరిమళ తైలము వలెయునన్ది, అపుప్డు మనము పర్భువు
సనిన్ధిలో పర్వేశిoచినపుడు, సహోదరులు ఐకయ్తగా డియుండు ఆ అభిషేకము, అదే
నె, “పరిశుదాధ్తమ్కు” పాతినిధయ్ము వహిసుత్ంది.

27 వాకయ్మును చదువుటకు పర్వేశించక ముందు, మనము పారథ్న చేదాద్మా.
28 పరలోకపు తండీ, మా సోదరుడు ఈ ఉదయమున వయ్కత్పరిచ్నటుల్గా, పర్భువు
యొకక్ గంభీరమైన గుమమ్ములలో పర్వేశించుట, ఇపుప్డు, తండీ, ఇకక్డ ఈ చినన్
గుంపును రిచ్ మేము గర్హించునదేమనగా, ఇపప్డు నేను ఏమి చెపుతానో, తీరుప్
దినమున నేను దానికొరకు లెకక్ చెపప్వలసి యునన్ది. వారు నీ పిలల్లైయునాన్రు, తండీ
వారిని ఎడతెగకుండా దీవించుము. సోదరుడు లియో మరియు సోదరుడు జెనెను
దీవించుము. రాయ్సత్మయము వరకు మేము ఈ యాతర్ను కొనసాగించుచుండగా,
ఈ పర్జలను నడిపించుటకు, వారు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా నడపబడుదురు గాక. తరువాత,
ఓ, దేవుని పరిశుదుధ్తుమ్డా, కుమారుని యొదద్కు మముమ్ను నడుపుము. పర్భువా, దానిని
దయచేయుము.
29 నీ వాకయ్ము దావ్రా జీవపు రొటెట్ను విరవండి. ఇపుప్డు మేము యుదధ్ములో
యునాన్మని గర్హిసాత్ము. సరావ్ంగ కవచపు ముకక్లను మేము బయటయునన్ ఈ
సైనికుల పై ధరింప చేయుచునాన్ము. వారి జీవితములు మిగిలిన ఘడియలలో, వారు
దానితోనే పోరాడవలసియునన్ది. శ వు ఎపుప్డు వారి మీదకు వచిచ్నా, వారు కవచము
దావ్రా ఎకక్డ భదర్ పరచ్బడాలో, పర్తిముకక్ ఎకక్డకు చెందునో, అకక్డకు నీవు దానిని
చకక్గా అమరచ్మని పర్భువా, నేను పారథ్నచేసాత్ను. పర్భువా, దానిని దయచేయుము.
యేసు కీసుత్ నామములో మేము పారిథ్సుత్నాన్ము ఆమేన్.
30 ఇపుప్డు, నేను చాలా నెమమ్దిగా మాటాల్డతాను, ఏలయనగా నేను ఒక తరీఫ్దు
పొందిన సేవకుడను కాదు. ఇకక్డ చురుకైన, తెలివిగల, జాఞ్నవంతులైన పర్జలునాన్రు,
మరియు వారు దానిని పర్కక్ను పెటిట్, తముమ్ను తాము దీనతవ్ములో విసిరి వేసికొనుటకు
ఇకక్డకు వచిచ్యునాన్రు. గొపప్ పౌలు, అపొసత్లుడు, అతడు చెపిప్నపుడు అతని
మాటలను రిచ్ నేను ఆలోచిసాత్ను, “మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము
చేసికొనక, దేవుని శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని, మనుషుయ్ని లాలన
మాటలతో మీ మధయ్కు రాక, పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్తో మీ యొదద్కు వచిచ్తిని.” డండి,
ఆయన ఎరిగియునన్ గొపప్ సంగతులను ఆయన ఒక పర్కక్న పెటట్వలసి వచెచ్ను,
ఇకక్డ యునన్ మనుషుయ్లు వలె, సోదరుడు హగీగ్ మరియు సహోదరి వారు సువారత్
పొలములో యునన్ ఉపదేశకులు, ఇకక్డ యునన్ వారు మీలో అనేకమంది తెలివైనవారు,
చురుకైనవారు; నేను ఎంతో చినన్వాడిగా ఏ మాతర్ విదయ్లేని వాడిగా మీముందు,
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ఈ ఉదయమున భావించుచు నిలబడుచునాన్ను. అపుప్డు, ఆ విధముగా, పర్జలైన
మిముమ్లను చుట, ఆ కారయ్ములకు మిముమ్లను మీరు తగిగ్ంచుకొని, దానిని పర్కక్కు
పెటిట్, కనీసము అతనికి ఆ, ఆ లు రాని వయ్కిత్ యొకక్ మాటలు వినుటకు మీరు
ఇకక్డ రొచ్ని యునాన్రు, అది మీ నుండి గొపప్ పర్జలను తయారు చేసుత్ంది.
అది తమ భుజములను బయటకు చాపి నడుచువారు కాదు…కాని తనున్ తాను
తగిగ్ంచుకొనువాడే.
31 మనిషి యొకక్ గుణశీలము చేతిమీద కండరముల దావ్రా, లేక చేతులు బిగువును
బటిట్ కొలవబడదు గాని, అతని పాయ్ంటు మోకాలు మీద యునన్ డోలును బటిట్యే, అతడు
పారిథ్ంచియునాన్డు. అదే ఒక మనిషిని తయారు చేసుత్ంది.
32 ఈ ఉదయమున బైబిలులో నుండి నేను కొంత చదువగోరుచునాన్ను. మరియు
వాకయ్మంటే నాకు ఇషట్ము. మీకు ఇషట్ము లేదా? [సంఘము “ఆమేన్,” చెపాప్రు—
ఎడి.] ఇపుప్డు మనము పర్భువును ఆరాధించియునాన్ము, ఆయనను ఆరాధి త్
కొనసాగుదాము. మనము ఎకక్డ నిలబడియునాన్మో కనుగొనుటకు, రెండంచులుగల
ఖడగ్ము మన గుండా కదులుచుండగా, ఇపుప్డు మనము ఆయనను ఆరాధిదాద్ము.
33 నేను నిలిచియుంటాను, ఏలయనగా ఈ ఒకక్ సథ్లములోనే, నేను ఈ ఉదయమున
మీకు బోధిoచాలనుకొంటాను. అపుప్డు, నిజముగా, సోదరుడు లియో మరియు జెనె,
వారంద దానిమీద పనిచేసాత్రు, మనము వెళిల్ పోయినపుడు, నేను వినియునన్టుల్గా
అతడు ఆ ముఖయ్ విషయాలను బయటకు తెసాత్డు, ఈ ఉదయమున ఎంతో దయగా
అతని వరత్మానములో దానిని ఉదహరిoచాడు. అతడు దానిని పటుట్కొంటాడు.
అయితే వేదిక మీద నుండి ఈ రీతిగా నీవు చెపప్లేవు లేక టేపులమీద, డండి,
చకక్గా రొచ్ని దానిని వినండి. మరలా మరలా తిరిగి చదువు యుండoడి. అది
గర్హించుట కషట్ము. అనేకమంది దానిని తపుప్గా అరథ్ము చేసికొనాన్రు! మీకు తెలుసా,
చినన్ మంద, మనుషులందరి మధయ్లో ఆలాగునేయునన్ది? అది ఎలల్పుప్డు ఆలాగునే
యుండియునన్ది.
34 వారు మన పర్భువైన రకష్కుడైన యేసుకీసుత్నే అరథ్ము చేసికొనలేక పోయినపుడు
(ఆయన అపొసత్లులు సహితము, డoడి?). అలాగైతే ఈ దినమున వారు దానిని
అరథ్ము చేసికొంటారని ఎలా మనము ఆశిసాత్ము. మీరు సారా. ఆయన అనాన్డు,
మీకు తెలుసా, ఎంతో తినన్గా విషయములను ఆయన చెపుతాడు, మరియు ఆయన
వాటిని వివరించడు. ఆయన కేవలము వాటిని చెపుతాడు. ఉదాహరణకు ఆయననాన్డు,
“మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము తాగితేనేగాని, జీవము గల
వారు కారు”.
35 ఇపుప్డు ఆయన ఆ దినమున, ఆ సమాజములో మాటాల్డుచునన్పుడు, ఒక వైదుయ్డు
గాని, ఒక నరుస్ గాని అకక్డ దగగ్రగా నిలబడియుoటే ఏమి జరిగేది? బాగుంది, వారనాన్రు,
“ఈ మనిషి ఒక నరమాంస భకష్కుడు, డండి, ఆయన రకత్మును తాగమనుచునాన్డు.”

డండి, ఆయన దానిని ఎనన్డు వివరించలేదు. ఆయన కేవలము దానిని చెపాప్డు.
కాని తరువాత, పౌలు వెనుక వచిచ్ దానిని బయటకు వివరించాడు, అది ఎలా పర్భు
రాతి భోజనమును తీసుకొనుటగాయునన్దో, “ఆయన శరీరమును తిని ఆయన రకత్ము
తాగుట.” ఆయన కేవలము ఆ విషయములను చెపిప్యునాన్డు.
36 చివరగా, ఆఖరుగా, ఒక దినమున అపొసత్లులు, ఆయన పునరుతాథ్నము తరువాత,
ఆయన భుజము మీద ఆనుకొను వయ్కిత్ ఒకరునాన్రు, ఆయనను పేమించిన యోహాను.
అతడు ఒక పడుచువాడు. ఆయననాన్డు, “నేను వచుచ్వరకు ఈ మనిషి నిలిచి యుంటే
మీకు ఏమిటి?” అకక్డ యేసు తిరిగి వచుచ్ వరకు, యోహాను చనిపోడని ఒక సామెత
బయలు వెళిళ్ంది. యేసు అలా చెపప్లేదు. ఆయన సరిగాగ్ ఏమనాన్డంటే, “అతడు
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నిలిచియుంటే మీకేమిటి?” అపుప్డు, నిజానికి, వాకయ్ములు మీరు చదువుతారు, ఎలా
దేవుడు…దానిని ఒక ఉదేద్శయ్ముతో చెపిప్యునాన్డు. ఇవనిన్యు ఒక ఉదేద్శయ్ము కొరకై
యునన్వి. దేవుడు ఆ యవవ్నసుథ్డైన యోహానును తీసికొని, ఎలా ఆతమ్ లో పైకి
లేపియునాన్డో, ఆపైన రాబోవు యుగమువరకు, అతడు ఆయన రాకడను సాడు.

డండి, ఆయననాన్డు, “అతడు నిలిచియుంటే మీకు ఏమిటి?” అతడు భౌతికముగా
బర్తకలేదు; కాని ఆయన దావ్రా మాటాల్డబడిన మాట, అది ఇపుప్డు మనమునన్
యుగమునకు తెచిచ్ంది, మీరు డండి. కాబటిట్ అదoత ఏకముగా మేలు కొరకు
పనిచేసుత్ంది.
37 రోమా పతికలో, మనకు బాగా పరిచయమైన అధాయ్యము, నేను కొనిన్
వచనములను తీసుకొనగోరుచునాన్ను, దరిదాపుగా మొదటి రెండు లేక డు
వచనములు, నేననుకొంటాను, రెండు వచనములు, చదువుదాము. పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్
సహాయము దావ్రా, నేను ఎరిగిన శేషట్మైన రీతిలో, దానిని వివరించుటకు పర్యతన్ము
చేసాత్ను. రోమా 12వ అధాయ్యము.

కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అను లమైన సజీవ
యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని
వాతస్లయ్మును బటిట్ మిముమ్ను బర్తిమాలు కొనుచునాన్ను, ఇటిట్సేవ మీకు
యుకత్మైనది.

38 ఈ ఉదయమున. ఈ చినన్ గుoపుకు ఏమి చేసియునాన్వో, అది ఎంతో
చకక్గాయునన్దని నేను తలంచాను. ఇపుప్డు “మరియు”,మరియుఅనుమాట సoయోగ
పదమైయునన్దని నేను గర్హిసాత్ను.

మీరుఈలోకమరాయ్దనుఅనుసరింపక, ఉతత్మమును, అను లమును,
సం రణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ
మనసుస్మారి తనమగుటవలన పాంతరముపొందుడి.

39 అదే మనమందరము చేయవలసియునన్ పని, అదేమనగా, “మీరు ఈ లోక
మరాయ్దను అనుసరిoపక, అను లమును పరి రణ్మైయునన్ దేవుని చితత్మును,
చేయుటకు, మీ మనసుస్ మారి తనమగుట వలన పాంతరము చెందవలెను.”
మనము యునన్టుల్గా రకిష్ంపబడి యునాన్ము, మనము కలిగియునన్టుల్గా
పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియునాన్ము; ఇపుప్డు కీసుత్ యేసులో యునన్ మనసుస్, మనలో
యుండవలెను, సహజమైన జీవిత కారయ్ముల నుండి పాంతరము చెంది, దేవుని
యొకక్ ఆతమ్దావ్రా, ఆయన వాకయ్ము దావ్రా, పాంతరము పొంది, దేవుని యొకక్
పరి రణ్ చితత్మును చేయుటకు లోనికి తేబడవలెను.

ఇపుప్డు నా అంశమేమనగా: పాoతపరచుశకిత్.
40 నా బైబిలును ఇకక్డ విడవ వచుచ్ను. ఇపుప్డు, వీరి వలె నేను యవవ్నసుథ్డుగా
యునన్పుప్డు, ఎనోన్ సంవతస్రాలు కితము, నేను ఇలా రొచ్ని లేఖనములను ఇలా
చదువవలసి వచేచ్ది కాదు. కాని నేను వృదుధ్డనగుచునన్oదున, నేను ఒక చినన్ పుసత్కము
మోసేవాడిని. నాకు ఏదైనా దొరికినపుడు, ఆ లేఖనమును నేను కింద వాసుకొంటాను.
ఇది వరకు, ఆ వరుస లేఖనములు నా మనసులో యుండేవి, నేను తినన్గా కిందికి
వచేచ్వాడను.
41 కాని, సేన్హితులారా, ఈ ఉదయమున నేను మీ వలె యవవ్ననుసుథ్డను కాను.
కాని నేను ఒక వృదుధ్డను, నేను ఎనోన్ యుదధ్ములగుండా వెళిల్యునాన్ను, డండి;
మరియు ఆ కఠినమైన యుదధ్ముల గుండా వెళుళ్ట దావ్రా, ఈ ఉదయమున నీవు
ఎకక్డ యునాన్వో అకక్డకు నినున్ తెసుత్ంది. డండి? కాబటిట్ నిశచ్యముగా మీరు
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దానిని గర్హిసాత్రని నా నమమ్కము. “ డండి, ఇది అదేనని చెపుప్టకు,” నా జీవితము
ఒక దావ్రమును తెరుచుటకు, దేవుడు దాని గుండా ననున్ యుంచి యునాన్డు.
అపుప్డు మీరంద ఆ మారగ్ము మీద పరుగెతుత్తారు. కాని నాకు ముందు, వెళుళ్టకు
మరొకరు మారగ్మును తెరచియునాన్రు, డండి? మనము ఒకరము మరొకరి కొరకు
మారగ్మును తెరుసాత్ము. కొదిద్ సమయము, మీరు సుత్ండగా, ఒక వృదధ్ సైనికుడు
వృదుధ్డగుచునాన్డు, అతడు తన మీద అంతటా ముదర్లు కలిగియునాన్డు, మరియు
పౌలు ఒకసారి చెపిప్యునన్టుల్గా, “నేను నా దేహములో యేసు కీసుత్ ముదర్లను కలిగి
యునాన్ను.” మీరు డండి? ఎలా తిమోతీ ఆ ముదర్లను గౌరవముగా సాడో, నేను
ఊహిసాత్ను, యవవ్న తిమోతిని అతడు అపప్గించినపుడు.
42 ఇపుప్డు, “ పాంతరము.” నేను పబిల్క్ సరీవ్స్ కంపెనీలో పనిచేసియునాన్ను, అకక్డ
వారు పాంతరము చేయుటకు టాన్స్ ఫారమ్ర్స్ ను కలిగియునాన్రు. ఇపుప్డు, ఆ
మాట భావము, దానికై అది… పాంతరము చెందుట, అనగా భావము, “ఏదో మారుప్
చెందియునన్ది, అది ఒక దాని నుండి మరొకటిగా మారుప్ చెందియునన్ది.”
43 ఒక నలబై ఐదు నిమిషములు, లేక ఒక గంట పాంతరము చెందుటను రిచ్—
నేను అంశమును తీసుకొంటాను. ఎంతో విoతగాయునన్ దానిని నేను ఇకక్డ చెపప్వచుచ్.
ఇపుప్డే సోదరుడు లియో చెపిప్నటుల్గా, “దానిని తీసుకొని, కొంచెము సమయము దానిని
చదవండి” డండి, కొంచెము దానిని రిచ్ ఆలోచించండి.
44 పాంతరముచెందుట అనగా, “మరొకటిగా మారుప్చెందుట.”
45 ఒక తోక కపప్వలె, అది ఒక తోక కపప్నుండి ఒక కపప్గా పాంతరము
చెందుతుంది. డండి, ఒకపుప్డు, అది ఒక జెలల్ వలె కనపడింది, దానికి ఒక తల,
ఒక తోక మరియు సమసత్ , ఒక జెలల్ వలే కనబడుతుoది. తరువాత, కొదిద్కాలము
తరువాత, అది దాని తోకను కోలోప్యి, ఒక జాతి నుండి మరొక జాతి లోనికి

పాంతరము చెందియునన్ది.
46 దానినతడు చెపిప్నపుప్డు, పౌలు తపప్క దానినే మనసులో కలిగియుoటాడని నేనను
కొంటాను, “ తన మగుట దావ్రా పాంతరము చెందుడి.” దానిని దాద్o, దానిని
సరిగాగ్ చెపప్నివవ్ండి. “అనుసరిoపక,” మీకు తెలుసుఅనుసరింపకఅంటే ఏంటో.

…ఈ లోకమును అనసరింపక: మీ మనసుస్మారి తనమగుట వలన
పాంతరముపొందుడి…

47 “మీ మనసుస్ మారి తనమగుట.” పర్శసత్మైనవిగా ఒకపుప్డు మీరు తలంచుకునే
విషయాలను, పర్కక్న పెటిట్ మరియు ఏదో ఒక దానిలోనికి పాంతరం పొందండి;
ఒకానొకపుప్డు నువువ్ ఏమైయునాన్వో, ఇపుప్డు ఏమైయునాన్వో. చారా?

…మీమనసుస్మారి తనమగుటవలన, ఉతత్మమును,పరి రణ్మును,
అను లమునైయునన్ దేవునిచితత్ముఏదోపరీకిష్ంచి…తెలుసుకొనుట.

48 ఓ, దానిని ఎలా చేయాలో దానినే మనము ఎరగవలసి యునాన్ము. డండి?
మనమికక్డ యునాన్ము, మనము ఆయనను పేమిసాత్ము; ఆయన మనలను రకిష్ంచాడు.
మనము ఈ ఉదయమున కొంచెము పైకి లేపబడుటకు, మనము ఒక చినన్ అడుగు
వేయుటకు పర్యతిన్ంచు చునాన్ము. కొనిన్సారుల్ మనము పటుట్కొనియునన్ కొనిన్టిని,
మనము తాకవలసి యునాన్ము…చివరివరకు ఏమి బయటకు వసుత్ందో మనము

డాలి.
49 ఇపుప్డు ఆదికాండము 1వ అధాయ్యము, “దేవుని యొకక్ ఆతమ్ జలముల పై అలాల్డు
చుండెను.” అది జలములు అని మనము గర్హిసాత్ము…బైబిలు చెపిప్ంది, “ఆదియందు
ఆ వెనుక,” “పర్పంచము నిరాకారముగాను నయ్ముగాను ఉండెను.” అకక్డ
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గలిబిలిగాయునన్ చీకటి తపప్ మరేమియు లేదు. అది ఎలా తపప్క భయోతాప్తముగా
యుండియునన్దో. అదిగో అంతా చీకటి తపప్ ఏమియు లేదు, వెలుగు లేదు ఏమియు
లేదు, నీళుళ్ నురగలు కకుక్ తునాన్యి, మరియు ఆ తిరుగులాడు చుకక్ కకష్ ల గుండా
బయట ఎకక్డో ఊగులాడుచు తిరుగుతుoది. ఒక భీకరమైన తపప్క తపిప్పోయిన, ఒక
పదారథ్ము వలె, దాని దారిని తిరిగి కనుగొనలేకపోయింది.
50 అలాగే మనము మారాము, దారి తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగా, దేవునికి రముగా,
దేవుడు లేకుండా, నిరీకష్ణ లేని వారముగా; ఏమి లేకుండా చీకటిలో తపిప్పోయి నురగలు
కకుక్చు, ఎటు వెళుళ్చునాన్మో ఎరుగని వారమైనాము.
51 దేవుడు గలిబిలిగాయునన్ ఆ చీకటిని తీసుకొని, ఆయన వాకయ్ము దావ్రా ఒక
ఏదెను తోటగా ఆయన దానిని పాంతరము చేసియునాన్డు, డండి. ఆలాగునే
మనము దేవుని వాకయ్ము దావ్రా పాంతరము చెందుతాము. “వెలుగు కలుగునుగాక,”
అని దేవుడు చెపిప్నపుప్డు, ఆ సృషిట్ మొతత్ము రుయ్ని చు ట్ చేరి, రుయ్ని చు ట్
తిరుగుట పారంభమైంది, మరియు ఏదెను తోటగా మారింది, ఏలయనగా అది దేవుని
వాకయ్మునకు లోబడింది. అది దేవుని యొకక్ పరి రణ్ చితత్మును చేసింది, ఏలయనగా
అది గలిబిలినుండి దేవుని వాకయ్ము దావ్రా ఒక ఏదెను తోటగా పాంతరము చెందిoది.
52 ఇపుప్డు దాని కొరకే మనము ఇకక్డునాన్ము. మారగ్మంతటి గుండా అదే నా
వరత్మానమైయునన్ది, అదే దేవుని వాకయ్ము. ఏ ఇతర కారయ్ములు సంభవించినను లెకక్
లేకుండా, మనము దేవుని వాకయ్మును పటుట్కొనియుండాలి. ఎలల్పుప్ ఆ వాకయ్ములో
నిలిచియుoడoడి. నీ ఉదేద్శయ్ములు మరియు లకష్ ములు దేవుని వాకయ్ పర్కారముగా
యునన్వో లేవో ఎలల్పుప్డు పరీకిష్oచుకొముమ్. అది ఆలాగు లేనియెడల, దానిని ఒంటరిగా
విడిచిపెటుట్ము. డండి? కాని అది వాకయ్ముతో యునన్టల్యితే, దేవుని యొకక్
వాకయ్ముతో వరుసగా యునన్టెల్తే, అపుప్డు దానిని పటుట్కొని యుండుము.
53 ఇపుప్డు దేవుడు కొనిన్సారుల్…ఈ ఉదయమున ఇకక్డయునన్ మీ చినన్ గుoపువలె.
ఆయన రాతికి రాతే దానిని సంభవించునటుల్ చేయడు ఆయన దానిని జరగనిసాత్డు,
తొందరపడేది మనమే, దేవుడు ఎనన్ తొందరపడడు. ఆయన దానిని కేవలము
చెపుతాడు, అది ఆలాగునే యుoడబోవుచునన్ది. ఏలయనగా, ఆయన ఏదైనా
చెపిప్నపుడు, అది తపప్క ఆలాగున యుoడవలసియునన్ది. అది ఏలయనగా ఆయన
ఏదైనా చెపిప్నపుప్డు అది ఆలాగునే తపప్క ఉండబోవు చునన్ది! ఆయన, దాని సమయము
దానిని తీసుకోనిసాత్డు.
54 హెబీ పిలల్లు, లేఖనము యొకక్ పర్ఖాయ్తిగాంచిన గుణశీలముగలవారు, దేవుని
వాకయ్మే సతయ్ మైయునన్దని దానిమీద నిలబడాడ్రు, వారనాన్రు, “మా దేవుడు ఈ
మండుచునన్ అగిన్ గుండము నుండి విడిపించుటకు సమరుధ్డు. అయినను, డు,
మేము ఈ పర్తిమకు నమసాక్రము చేయము, ఏలయనగా అది దేవుని యొకక్
వాకయ్మునకు వయ్తిరేకముగా వునన్ది, శారా. ఆయన మముమ్లను చంపినపప్టికి,
ఆయన మరల మముమ్ను బర్తికిసాత్డు, మీరు డండి.” అది డండి, వారు…ఆ గొపప్
అగిన్ గుండము యొకక్ అంచువర , ఆయనవారిని తినన్గా నడవనిచిచ్, దానిలోనికి
పడనిచాచ్డు, ఆయన వారిని కనీసము గమనించనటుల్, ఆయన కనీసము వారిని లకష్ ము
చేయనటుల్గా ముoదు కనపడింది. కాని, ఇoకను ఆయన వారిని గమనించుచునే
యునాన్డు ఆయన ఎలల్పుప్డు దానికొరకు ఎదురు సుత్నాన్డు.
55 ఇపుప్డు దేవుడనాన్డు, “వెలుగు కలుగును గాక.” ఈ ఏదెనును ఉనికిలోనికి
తెచుచ్టకు, అది ఆరువేల సంవతస్రములు తీసుకొనన్ది, మరియు మనము లేఖనము
లో ఇలా నేరిప్ంచబడాడ్ము, “ఏలయనగా మి మీద ఒక వెయియ్ సంవతస్రములు,
దేవునితో ఒక దినముగా యునన్ది.” కాబటిట్ ఈ మిని చేయుటకు ఆరువేల
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సంవతస్రములు పటిట్ంది, దానిని ఒక ఏదెనుగా తెచుచ్టకు. కాని, మీరు డండి, అది
దేవుడై యునాన్డు, జాఞ్నమంతటికి గొపప్ యజమానుడై యునాన్డు, మరియు ఆయన
ఏమి చేయాలనుకునాన్డో, ఆయన దానిని మనసుస్లో కలిగియునాన్డు.
56 అది ఒక మనిషి తయారుచేసిన టైలర్ వలే యునన్ది…సోదరులైన మీరు ఈ
పారుక్ను తయారు చేయుటకు న నా గీసినపుడు, మీరు దానిని ఎలా తయారు
చేసాత్రో గదా, అది మనసులో యుంటుంది, మీరు ఆ దరశ్నము పర్కారము బయటకు
పనిచే త్ యుంటారు.
57 ఆ మారగ్ములోనే దేవుడు పర్పంచము గురించి చేసాడు. ఆయన పనిచేశాడు; అది
ఆయన మనసుస్లో యునన్ది. మీరు గమనించినటెల్తే, ఎలల్వేళలా ఆయన తన జాఞ్నము
దావ్రా గొపప్ దానిని, ఇంకా గొపప్ దానిని తయారు చేసుత్నాన్డు, అది పరిణామమువలె
వసుత్ంది. కాని మీరు డండి, దానంతటి పైగా ఆయనునాన్డు, మరియు దానిని దానికై
అది పై వరకు పుటిట్ంచునటుల్ చేశాడు, మీరు డండి. సమసత్మును ఆయన మి
మీదకు తెసుత్నాన్డు, వృకష్ జీవము, చేపలు, పకుష్లు, జంతువులు మరియు సమసత్ ;
మరియు అపుప్డు తన సొంత పోలికలో మనుషుని చేసి, అకక్డ ఆగియునాన్డు,

డండి, ఆయనకోరినటుల్గా పైకి, అది ఆయన యొకక్ పరి రణ్త వరకు.
58 ఈ టైలర్ ను నీవు ఆ విధముగానే పారంభిసాత్వు. నీవు దాని యొకక్ చటర్మును
కిందయుoచుతావు. “నీవు ఏమి చేయుచునాన్వు?” ఈ ల నుండి మొదట
రాళల్నిన్oటిని నీవు కదిలించినటుల్గా అదియునన్ది. “నీవు ఏమిచేయు చునాన్వు?” డు,
ఇపుప్డునన్టుల్గా అది కనపడదు. అది ఒక చినన్ ఏదెను వలె కనబడుతుంది, ఏలయనగా
ఏమి చేయాలో అది నీ మనసుస్లో యుంది, మరియు నీవు ముందుకు పని చేసుత్నాన్వు.
59 మనమును మన మనసులు మారుట దావ్రా మనము పాంతరము
చెందవలసియునన్ది. డు, ఇపుప్డు మనము మి మీద కలిగియునన్ది కాదు,
మనము మి మీద ఎదురు డబోయేది కాదు, కాని రాబోవు పర్పంచమునకు మనము
వసుత్నాన్ము. మన మనసు తనమగుట వలన పాంతరము చెందుట!
60 ఇపుప్డు, దేవుడు దీనిని తయారు చేయుటకు ఆరు వేల సంవతస్రములు
తీసుకునాన్డని ఆదికాండము 1లో మనము సాత్ము. ఇంకను దేవుడు ఒక ఉదేద్శయ్మును
నెరవేరుచ్టను కోరుకునన్టుల్గా, ఇపుప్డు మనము దానిని సాత్ము.
61 కాబటిట్ ఆ వెనుక అనేకమoది ఆదికాండము 1వ అధాయ్యము, 2వ అధాయ్యము
3వ అధాయ్యము మీద బోధి త్, మరి విశేషముగా, “అది దేవుడు తనున్తాను తిరిగి
చెపుప్కొనుచునన్టుల్గా కనపడుతుంది. లేక ఆయననాన్డు, ఆయన ముందుకు వెళిళ్
మరియు ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్యు చెపెప్ను. ఓ, ఆయన ఎలా…‘వెలుగు ఉండును
గాక, మరియు అకక్డ ఇది ఉండును గాక, మరియు అకక్డకు అది బయటకి వచుచ్ను
గాక,’ మరియు ఒకక్టి డ అకక్డ లేనపుప్డే,” అపుప్డు ఏమియు లేదు. అకక్డ
వెలుగులేదు, ఆ పాత పర్పంచము ఇంకను అకక్డ చీకటిలో తేలియాడుచునన్ది. కాని,

డండి, ఆయన, ఆయన యొకక్ వాకయ్మును మాటాల్డియునాన్డు, తరువాత అపుప్డే
ఆయన మాటాల్డుచునాన్డు.
62 ఇపుప్డు ఆదికాండము 1వ అధాయ్యము లో, ఆయన అనాన్డు, “దేవుడు తన
సవ్ ప ముందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్ ప మందు వానిని సృజించెను; సీత్ని
గాను పురుషుని గాను వారిని సృజించెను” డండి, ఆయన మనిషిని తయారు
చేయుచుండెను ఆయన కేవలము మాటను పలికియునాన్డు. తరువాత మనము
కనుగొంటాము, అతని అనేక దినములు గతించిన తరువాత, బహుశ వందల, వందల
సంవతస్రాలు కావచుచ్, ఇంకను నేలను సేదయ్పరుచుటకు నరుడు లేడు, నేలను
సేదయ్ము చేయుటకు ఎవరును లేరు, కాబటిట్ అపుప్డు దేవుడు నేల మంటి నుండి
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నరుని సృజించాడు. డండి. ఆయన మాటను పలికియునాన్డు. అపుప్డు వాకయ్ము
నెరవేరవలసిన యునన్ది.
63 ఇపుప్డు, “వెలుగు కలుగునుగాక,” అని ఆయన చెపిప్నపుప్డు, బహుశ అకక్డ వందల
సంవతస్రములు జరిగియుoడవచుచ్. బహుశ ఎనిమిది వందల సంవతస్రములు కావచుచ్,
అకక్డ వెలుగు యుండుటకు ముందు, కాని అది నెరవేరింది, కారణము దేవుడు ఆ
రీతిగా చెపాప్డు.
64 మరియు దేవుడు ఒక సంఘమును కలిగియుండబోవుచునాన్డు, మనము ఎనిన్
చీకటి యుగముల గుండా వెళిళ్నా, మరి అది ఏమైయునన్పప్టికి నేను లెకక్ చేయను.
ఆయన మచచ్, ముడత లేని సంఘమును కలిగియుండ బోవుచునాన్డు, మనము దానిలో
భాగమైనా లేక కాకపోయినా, ఎందుకంటే అది సంభవిoచబోవుచునన్ది అని ఆయన
ఇదివరకే చెపిప్యునాన్డు. అది అకక్డ ఉండబోవు చునన్ది.
65 అది వృకష్జీవముగా పాంతరము చెందాలని, ఆయన ముందు ఉంచిన
పర్తిజీవమును ఆజాఞ్పించాడు. ఆయన ఈ మాటలు ఇలా చెపాప్డు, “అకక్డ ఈత చెటుట్
ఉండునుగాక, అకక్డ సిం ర వృకష్ము ఉండునుగాక. అకక్డ ఒక దేవదారు చెటుట్
యుండునుగాక.”
66 మనము జీవిసుత్నన్ టుసాన్ లో. ఆ అరణయ్ములో డండి. అకక్డ నాగజెముడు,
బర్హమ్జెముడు, అనిన్ రకముల రకక్సి చెటుల్నన్వి. అకక్డ నుoడి ముపప్యి నిమిషములు
పైకి పర్యానము చేసేత్, పరవ్త శిఖరము మీద షరోమ్న్ దేవదారు చెటుల్ యునన్వి. ఇపుప్డు,
ఈ నాగజెముడు అకక్డ పెరగదు, ఆలాగునే షరోమ్న్ దేవదారు చెటుట్ను అకక్డ పెరగదు.
ఇపుప్డు ఆ వితత్నములు నాటిన జాఞ్నము ఎకక్డ యునన్ది? డండి, అది ఎకక్డ నుండో
రావలసి యునన్ది. అది దేవుని యొకక్ వాకయ్మై యునన్ది “అది అకక్డ యుండునుగాక”
మరియు అది అకక్డ యునన్ది.
67 ఇపుప్డు, మనము కనుగొనేదేమoటే ఇదంత (ఆయన దానిని తయారు
చేసిన తరువాత, దాని జాతి లోనికి, జిఅవములోనికి పాంతరము చేసిన తరువాత,
అదoతయు దేవుని యొకక్ వాకయ్ము దావ్రా అకక్డ, సృషిట్ కరత్ దావ్రా అకక్డ
ఉంచబడియునన్ది), మనము కనుగొనేది ఏమంటే, అదoత , ఏదెను తోటగా
పిలువబడు, పర్ధాన కారాయ్లయములో పుదిదుద్ కొనన్ది; మరియు దేవుడు ఆయన
కుమారుని మరియు ఆయన కుమారుని భారయ్ను, దానంతటి మీద యుంచి యునాన్డు.

డండి? ఈ గొపప్ సృషిట్ డండి, ఆయన దానికి ఒక కారణమును కలిగియునాన్డు.
ఆయన సమసత్మును ఎంతో చకక్గా తయారు చేసాడు. ఆయన పుషప్ములను, పకుష్లను
వాటి జీవమును తయారు చేసాడు; మరియు అకక్డ మరణములేదు, పాపము లేదు,
దుఃఖము లేదు, వాయ్ధిలేదు. మరియు ఈ గొపప్ కారయ్మంత ఒక పెదద్ పర్ధాన
కారాయ్లయము లోనికి పు దిదుద్ కొనన్ది, అదే ఏదెను తోట.
68 ఇకక్డ ఆయన, ఆయన కుమారుని మరియు అతని భారయ్ను అకక్డ ఉంచాడు.
ఇపుప్డు మీరంటారు, “అది అతని భారయ్యైయునన్ది.” అది సంభవిoచనునన్ అతని
భారయ్యైయునన్ది, కాని ఇంక ఎనన్ అతని భారయ్యైయుండలేదు.
69 లేఖనములో చెపప్బడిన దానిని అకక్డ మనము కనుగొనునది ఏమనగా, “దావీదు
కుమారుడవైన యోసేపు, నీ భారయ్యైన మరియను చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము,
ఏలయనగా ఆమె పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా గరభ్ము ధరిoచియునన్ది.” డండి? ఇపుప్డు
ఆమెను చేసుకొనుటకు వాగాద్నము చేసినపుడు, లేక ఆమెను కలిగియుండుటకు; అది
అతని భారయ్యైయునన్ది; కాని ఇంకను ఆమె అతని భారయ్యైయుండలేదు, ఇంకను,
అతడు ఆమెను భారయ్గా ఎరుగలేదు.
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70 కాబటిట్ ఆ మారగ్ములోనే అది యునన్ది, నేను దానిని చెపిప్న కారణమేమనగా,
“దేవుని యొకక్ కుమారుడు అతని భారయ్.” ఆదాము ఎనన్డు ఒక భారయ్గా అతని భారయ్ను
ఎరిగియుoడలేదు. సరిగాగ్ ఇపుప్డు సంఘము మరియు కీసుత్వలె.
71 తరువాత ఇపుప్డు అనిన్ విశర్మించినాయి, ఏలయనగా దేవుని మంచి వాకయ్
వితత్నములనిన్యు, ఆయన పలికియునన్వి, దాని యొకక్ జాతిని ఉతప్తిత్ చేసినవి. మి
పైకి వచిచ్యునన్ది, అకక్డ వెలుగు యునన్ది. ఆయన రుయ్ని పర్కాశిoచమనన్పుప్డు,
అకక్డ రుయ్ని వెలుగునన్ది. ఎందుకు ఆయన రుయ్ని పర్కాశింపచేసాడు?
అది ఆయన మనసులోయునన్ది. డండి, రుయ్డు పర్కాశించక పోయినటెల్తే,
ఆయన ఉనికిలోనికి మాటాల్డియునన్, పుషప్ములు ఎదుగవు. అది ఏమైనా సమసత్ము
దాని ఉదేద్శయ్మును నెరవేరుచ్నటుల్ ఆయన తయారు చేసాడు. ఒక చెటుట్ వలె, అది
సిo రమును కాసుత్ంది, లేక అది ఆపిల్ ను కాసుత్ంది, ఆయన తోటలోని ఫలములను,
సమసత్మును తయారు చేశాడు, అది అంత ఆయన యొకక్ ఉదేద్శయ్ము కొరకే.
మరియు ఆయన మాటాల్డియునన్ందున, సమసత్మును నెరవేరవలసియుండెను.
ఆయన దానిని మాటాల్డిన తరువాత, ఆయన చేయవలసిన ఒకే కారయ్ము, ఆయన
విశాంతి తీసుకొనుటయే. ఏలయనగా ఆయన దానిని మాటాల్డియునాన్డు, మరియు
సమసత్మును నెరవేరవలసియుండెను, కారణము ఆయన దానిని మాటాల్డియునాన్డు.
అది నెరవేరక ముందు నాకు తెలియదు, అది ఎంతటి వాటి గుండా వెళళ్వలసి యుండెనో,
ఎనిన్ వయ్తిరేకతలు మరియు ఏమై యునన్పప్టికి, అయితే అది నెరవేరవలసియుండెను,
ఏలయనగా అది నెరవేరుతుందని ఆయన చెపిప్యునాన్డు. ఆయన దానిని
మాటాల్డియునాన్డు.
72 ఈ చివరి దినములలో ఆయన కలిగియుoడబోవు సంఘమును రిచ్ డా అది
అదే విషయమై యునన్ది. ఆయన కలిగియుoడబోవు చునాన్డు. “ఈ రాళళ్వలన ఆయన
అబాహామునకు పిలల్లను పుటిట్ంచగలడు” మనము ఆయనను వెంబడించకపోయినటెల్తే,
ఆయనను వెoబడిచునటుల్ మరెవరినో ఆయన తీసుకొంటాడు. డండి? ఆయన
దానిని కలిగియుoడబోవు చునాన్డు, ఏలయనగా ఆయన ఇది వరకే దానిని
మాటాల్డియునాన్డు. ఆయన ఏమి చెపిప్నా, అది ఆలాగునే యుoడవలసియునన్ది. అది
మారలేదు. అది తపప్క ఆ మారగ్ములో ముందుకు రావాలి. ఏలయనగా అది ఆలాగు
యుoటుoదని ఆయన చెపాప్డు.
73 ఆయన దానిని మాటాల్డిన తరువాత, ఈ గొపప్ కారాయ్మంత నెరవేరుతుందని
ఆయన ఎరిగియుండెను. ఇపుప్డు ఆయన విశాంతి తీసుకోగలడు. సమసత్
సావ్ధీనములో యునన్ది. ఆయన వాకయ్మే ఆయన వితత్నము, మరియు ఆయన వాకయ్ము
వితత్నమైయునన్ది! యేసు దానిని ఆలాగు చెపాప్డు. సమసత్ము సరిగాగ్ యుంటుంది,
ఏలయనగా అది దాని జాతిని పుటిట్ంచాలని, దాని యొకక్ జాతిని మాతర్మే పాంతరము
చేయాలని ఆయన చెపిప్యునాన్డు. ఆయన ఒక “ఈత చెటుట్” అని చెపిప్నటెల్తే; ఆయన
భావము ఈత చెటుట్ మరియు సిం రపు చెటుట్, రెండుకలిసి అని ఆయన భావముకాదు.
ఆయన ఉదేశయ్ము ఇకక్డ ఒక ఈత చెటుట్ వుండాలని, ఇకక్డ సిo ర వృకష్ము
వుండాలని, సమసత్మును దాని దాని సాథ్నములో అని ఆయన ఉదేద్శయ్మైయునన్ది.
74 ఓ, కేవలము మనము వాకయ్ములో ఏ భాగమైయునాన్మో, తెలుసు కొనగలిగినటెల్తే,
అది ఏమైయునన్పప్టికి మనము తపప్క మన సాథ్నమును తీసుకొంటాము.
75 చకాల కురీచ్లో ఇకక్డ యునన్ ఒక చినన్ సహోదరిని రిచ్ నేను కొంచెము
ఆలోచించాను, అపుప్డు మనకు అరథ్ముకాదు, కాబటిట్ దానిని మనము దేవునికి
అపప్గిసాత్ము. ఆ సిథ్తిలోనే ఆమె మన మధయ్లో ఒక పుషప్ముగా మనోహరముగా యునన్ది.

డoడి, మనము పైకి లేచి చు ట్ తిరుగగలము, ఆమె డా అలా చేయాలని ఎదురు



పాంతరపరచు శకిత్ 13

సుత్oది. కాని ఇంకను ఆమె రొచ్నన్ సిథ్తిలోనే సంతోషముగా యునన్ది. నేను
ఎలల్పుప్డు ఆ చినన్ సీత్ని గమనించుటకు పేరేపించబడతాను, డండి, కారణము
ఆమె…మనమందర సవ్సథ్త ను నముమ్తాము, దానికంటే ఎంతో పైగా, దేవుడు
అదుభ్తములను చేయుట మనము శాము, డండి, అది డా ఆమెకు తెలుసు,
కాని ఆమె తన సాథ్నమును తీసుకొనుటకు ఇషట్పడుచునన్ది.
76 డండి, అది ఏమైయునన్పప్టికి, అదే మనకు కావలసియునన్ది. మరియు అది
దావీదు అనాన్డని నేను నముమ్తాను, “భకిత్ హీనుల గుడారము యొదద్ నివశించుట కంటే
నా దేవుని మందిరములో ఒక కాళుళ్ దులుపుకొను పటట్గా యుoడగోరుచునాన్ను.” నీవు

డు, అది ఏమైనాయునన్పప్టికి లెకక్ కాదు, “నా సాథ్నమును తీసుకొంటాను”.
77 కొనిన్సారుల్ దేవుడు నినున్ పిలిచిన సాథ్నమును తీసుకొనుటకు, ఈ మి మీద
నీకు పియమైన వాటనిన్టి నుండి నినున్ నీవు వేరు చేసుకొనవలసియునన్ది. నేను ఏమి
చెపుప్చునాన్నో దాని వరుసల మధయ్ మీరు చదువగలరని నాకు నమమ్కముంది. డు,
కొనిన్సారుల్ నీవు కరచాలన చేయు మి మీద యునన్ అతి పియమైన వయ్కిత్ నుండే
నీవు వేరు కావలసియునన్ది, దేవుడు నినున్ ఎకక్డకు పిలిచాడో, కీసుత్లో ఆ సాథ్నమును
తీసుకొనుటకు. డండి? కాని దేవుడు ఏమిచేయుచునాన్డు? నీవు మునుపునన్ సిథ్తి
నుండి నినున్ పాoతరము చేయుచునాన్డు. బహుశ ఒక కుమారుడు లేక ఒక
కుమారెత్ను వారెవరైనా, ఒక పియమైన కుటుoబమునుండి వేరుచేసి, ఆయన నినున్
ఎకక్డో ఉంచుతాడు. ఎందుకంటే అది ఆయన చేయు విధానమైయునన్ది, డండి,
వెల ఎంతయైనపప్టికి లెకక్కాదు దేవుని వాకయ్మునకు లోబడుటకు, నీ మనసును తన
పరుచ్చునాన్డు. డండి? లేనిచో ఈ కారయ్ములు రావు…అది దానిని పిలవలేదు…
78 మన విమోచన ఒక చవక పనికాదు, అది దేవుని యొకక్ కుమారుడే మన కొరకు
చనిపోవలసి యుండెను. డండి? విలువైన వసుత్వులు గొపప్ వెలకు వసాత్యి.
79 ఈ వరత్మానము తెచుచ్ట అది సుళువైనది కాదు. డండి? కాదు, అది కాదు. నాకు
పియమైన సమసత్మును విడిచి పెటట్వలసి యునన్ది, నా సొంత పర్జలను సహితము, పర్తి
ఒకక్రిని. అయితే దాని యొకక్ విలువను మీరు డండి, అది దేవుని యొకక్ చితత్మును
చేయుటయే. మరియు దానిని చేయుటకు, నాలో యునన్ది ఏదో దానిని ఎరిగియునన్ది.
వారు ఇలా చెపేప్వారు…మంచిది, వారు నినున్ బయటకు నెటిట్ వేయబోవుచునాన్రు, నేను
ఒక మతి పోయినవాడనని, “యేసు కీసుత్ నామములో బాపిత్సమ్ మిచుచ్చునాన్నని, అది
సంఘమునకు వయ్తిరేకమైయునన్దని, ఈ కారయ్ములనిన్టినిబటిట్.” వారనాన్రు “ఇతను
పిచిచ్వాడు.” కాని మీరు డండి, వారు ఏమనన్పప్టికి లెకక్ కాదు, అకక్డ ఏదో
జరిగిoచబడవలసి యునన్ది. దేవుడు ఒక మనిషిని తీసుకొని, అతనిని ఆయన చేతిలో
అతికించుకొని, “నీవు ఇదిచెయియ్,” అంటాడు, నీవు దానిని చేసాత్వు.
80 ఆ దినము యొకక్ అతి గొపప్ ఉపదేశకుడైన గమలీయేలు కింద బోధిoపబడిన
పౌలుకు అది ఎంతటి వెలయైయునన్దో. అతడు ఏవి షణకరనమైనవి అని
భావించాడో, దాని యొదద్కు దిగి వచిచ్, అతడు చేసినది బహు చెడడ్ కారయ్ము అని
తలంచాడు, మరల దాని యొదద్కే తినన్గా వచిచ్ దానిలో పాలుపొందాడు. ఒక వింతైన
కారయ్ము! “దేవుడు ఎలా ఆశచ్రయ్కరమైన మారగ్ములలో, వింతయైన మారగ్ములలో,
విoతగా పనిచేసాత్డు. ఆయన అదుభ్తములను నెరవేరుచ్తాడు.”
81 దేవుడు మాటాల్డినపుడు, ఆయన వాకయ్ము ఒక వితత్నమై యునన్దని ఆయన
ఎరిగియునాన్డు; అది తపప్క దాని యొకక్ జాతిని ఉతప్తిత్ చేసుత్ంది. మానవుడు
దానిని చెరపనటెల్తే, అది దాని యొకక్ జాతిని మాతర్మే ఉతప్తిత్ చేయవలెనని దానికి
ఆజాఞ్పించబడి యునన్ది, అది ఎలల్పుప్ దానిని చేసుత్ంది.
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82 కాబటిట్ దేవుని యొకక్ సంఘము మరియు సమసత్ , ఆదిలో యునన్టుల్గానే
వేదాoతపoడితులు దానిని ఎకక్డో వుoచుటకు లేక ఏదో చేయుటకు, వాకయ్మును
చెరుపకుండా యునన్టెల్తే అది దాని యొకక్ జాతిని ఫలిసుత్ంది. దేవుడు దానిని
మాటాల్డియునాన్డు, వారు దానిని ఎంత కలుషితము చేసినపప్టికి, దానిని చెరిపినపప్టికి,
అది దాని యొకక్ జాతిని ఉతప్తిత్ చేసుత్ంది. దానిని అకక్డ ఆపివేయునది ఏదియును లేదు.
83 నేను మీ మీద కేకలు వేసుత్నన్టుల్గా అనిపిoచుట లేదని నా నమమ్కము [సోదరుడు
బానాహ్ం మైకోఫోనును సరిచేయుచునాన్రు—ఎడి.] అది బాగా శబద్ముగా వునన్దా?
[సంఘము “లేదు” అని చెపిప్ంది—ఎడి.]
84 డండి, ఇపుప్డు సమసత్ము కర్మములో యునన్ది. దేవుడు మాటాల్డియునాన్డు,
“అది కలుగును గాక, అనాన్డు. ఒక ఏదెను కలుగును గాక. అందమైన పుషప్ములు
కలుగును గాక. నా సొంత పోలికలో నా సొంత కుమారుడు కలుగును గాక, అతడు
ఏదేను లో నిలబడును గాక, అతని భారయ్ అతని పర్కక్న నిలబడును గాక.” ఓ, ఎంత
రమయ్ముగా యునన్ది, అది ఏమైయుoడెనో, ఆయన ఒక తండియైయునాన్డు, కాబటిట్
అకక్డ ఆయన సొంత పిలల్ల ముందుకు వసుత్నాన్రు.
85 మీకు గురుత్నన్దా, ఎలా మీ తలుల్లు, అది ఎలాగైనా లెకక్ కాదు, ఒక మంచి జత టుల్

నియర్ కు అవసరమైనటెల్తే, భోజనపు బలల్ను మితముగా చేసి, అతడు కోరినటుల్
దానిని చేసేవారు, డండి. అది ఏమైయునన్పప్టికి, మీ పిలల్లకు ఏదైనా చేయుటకొరకు!
నానన్ పిలల్ల కొరకు ఏదైనా తెచుచ్టకు, మీరు కొంచెము కఠినముగా పనిచేయవలసి
వచేచ్ది, డoడి?
86 మంచిది, అది పునదేమనగా, ఇకక్డ కింద మనము ఒక తండియై యునాన్ము.
ఆయన ఎంతో మినన్యైన తండి, డండి, ఎంత ఎకుక్వగానో! అపొసత్లుడు ఈలాగు
చెపుప్టలో ఆశచ్రయ్ములేదు, “దేవుడు ఆయనను పేమించువారికి ఏమి సిదధ్పరిచాడో,
కనున్ డ లేదు లేక చెవి వినలేదు, అది మానవ హృదయమునకు గోచరము
కాలేదు.” ఆయనను పేమించు వారికి ఆయన ఏమి సిదధ్పరిచాడో, దానిని సరియైన
విధముగా ఆలోచించుటకు మన మనసు యోగయ్మైనది కాదు, మనము దానిని మనసులో
తలంచలేము. డండి, అది ఎలా వుం oదో మనము ఊహించగలము, అది ఎలా
యుంటుందో నేను ఆలోచిoచగలను, కాని నా మనసుస్ దానిని చేయలేదు, అది
ఎoత గొపప్గా యుంటుందో దానిని ఆలోచించుటకు నాకు సామరధ్ ము లేదు, అది
ఎంతో రములో యునన్ది. పరలోకము ఎలా యుంటుందో, మనము అకక్డకు
వెళిళ్నపుప్డు, పాపము లేని వారముగా, యవవ్నసుథ్లుగా ఎలా మనము యుoటామో
మీరు ఊహించగలరా? లేదు…ఓ, ఎలాంటి రమయ్మైన సథ్లము! కాని, డండి,
అది దానికి ఎంతో రముగా యునన్ది. కాని, డండి, అది ఎంత రములో
యునన్ది. డండి, “దేవుడు వారి కొరకు ఏమి సిదధ్పరిచాడో, అది కనీసము మానవ
హృదయములో పర్వేశిoపలేదు.” ఆయన దానిని మాటాల్డి యునాన్డు, అది ఆలాగున
ఉండబోవుచునన్ది.
87 ఇపుప్డు ఈ చకక్ని సెలవైన కారయ్మును, అకక్డ కలిగియునన్వాడనై…దానిని ఆ
మాటలో చెపుప్ట నా భావము, కాదు అది సెలవైన కారయ్ము, ఒక విధముగా తలిల్, తన
బిడడ్రాక మునుపు, వారు దానిని ఒక చినన్ బిడడ్కు సిదధ్ము చేయవలసిన పడక అనరా?
వారు ఆ చినన్ టుల్ మరియు సమసత్మును రాబోవుచునన్ ఆ చినన్ దేవుడు పంపుచునన్
పేమ కానుకను పొందుటకు సిదధ్ము చేసాత్రు.
88 దానినే దేవుడు, ఆదాము మరియు హవవ్లకు కొరకు చేశాడు. ఆయన ఈ ఏదేనును
తయారు చేశాడు. ఆయన దానిని మాటాల్డాడు. అది ఆయన మనసుస్లో యునన్ది,
మరియు ఆయన దానిని చెపిప్నపుడు, అపుప్డు అది సంభవిసుత్ంది.
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89 ఇపుప్డు దానిని మనసుస్లో యుoచుకోoడి. ఆయన ఏమి చెపుతాడో అది తపప్క
సంభవించాలి! డండి, ఏదియు దానిని అడడ్గించజాలదు, అది సంభవించకుండా
ఏదియు దానిని ఆపలేదు. అకక్డ ఏదియు అది సంభవించకుండా దానిని ఆపలేదు.
దేవుడు ఆ రీతిగా చెపిప్యునాన్డు, అది దానిని పరిషక్రిసుత్ంది! దేవుడు దానిని చెపాప్డు,
అది సంభవించబోవుచునన్ది.
90 ఇదంత ఆయన మనసుస్లో కలిగియునాన్డు, ఆయన అనాన్డు, “అది
కలుగును గాక.” ఇపుప్డు ఆదికాండము 1వ అధాయ్యములో డండి. “ఇకక్డ ఇది
కలుగును గాక. అకక్డ అది కలుగును గాక. అది అకక్డ యుండును గాక”. ఆయన
వాకయ్మును వితుత్చునాన్డు. “అది ఇకక్డయుండాలి, అది ఇకక్డయుండాలి, అది ఇకక్డ
యుండాలి” అది ఆ విధానము లో యుoటుదని ఆయన ఎరిగియునాన్డు, కారణము అది
మారలేదు.
91 అలాగైతే, ఇపుప్డు అది మనకు విశావ్సమునిసుత్ంది. మరియు ఆయన ఇకక్డ
ఏమి చెపాప్డో, అది ఆలాగునే ఉండబోవుచునన్ది. కాబటిట్ ఆ వితత్నము మన
హృదయములో పడినపుడు దానికి మనము పరుపునేలలుగా మారి, మన హృదయములో
యునన్పుప్డు, డండి. ఆయన మనలను యుంచిన సాథ్నములో, ఈ చివరి దినములలో
ఈ సాథ్నమునకు మనము బయటకు పర్దరిశ్దాద్ము. డండి, “వితత్నము మన
హృదయములో పడునుగాక, పర్భువా. నీ వాకయ్ము నా హృదయములో పడును గాక”.
ఏ అవిశావ్సము అకక్డ యుండనియయ్వదుద్!
92 అబాహాము వలె, అతడు ఒక వృదుధ్డైయుండగా, అది అసాధయ్ముగా
కనబడినది. “వారు ఎలా దానిని చేయబోవుచునాన్రు? ఈ విధముగా అతడు ఎలా
యుoడబోవుచునాన్డు?” అతడు దానిని ఎనన్డు లెకిక్ంచలేదు. అతడు కేవలము దేవుని
యొకక్ వాకయ్మును సీవ్కరించి, దానిని నముమ్ ముందుకు వెళాళ్డు, మరియు దేవుడు
దానిని నెరవేరాచ్డు. ఇపుప్డు, ఈ కారయ్ములనిన్టిని దేవుడు చెపాప్డు, కాగా అది అలా
యుంటుందని ఆయన ఎరిగియునాన్డు; మరియు అది దానిని చేసింది, దాని జాతిని
ఆయన ముందుకు తెచిచ్యునాన్డు.
93 ఇపుప్డు వితత్నము లనిన్టిని సజీవమైన పాణులుగా, అది తపప్క
యుoడవలసియునన్ సృషిట్గా, అపుప్డు ఆయన పాంతరము చేసియునాన్డు.
అది ఎలాగు యుoడవలెనని ఆయన చెపాప్డో, అది సరిగాగ్ అలా పైకి వచిచ్ంది. లేక,
ఆయననాన్డు, “అది ఆలాగు యుండునుగాక” బహుశ వందల, వందల సంవతస్రములు
గతించాయి, కాని ఇకక్డ ఒక అందమైన ఏదెనును మనము కనుగొంటాము, మరియు
పెదద్ పకుష్లు ఎగురుతునాన్యి. ఈ పకుష్లు చనిపోవలసిన పనిలేదు. తోడేలు మరియు
గొరెపిలల్ కలసి మేయుచునాన్యి, సింహము, చిరుతపులి మరియు ఎదుద్. అకక్డ
చంపుకొనుటలేదు, మరణము లేదు, దుఃఖము లేదు. ఆదాము మరియు హవవ్ అకక్డ
ఏదెను తోటలో నడుచుచునాన్రు. పర్తి వితత్నము ముందుకు ఫలిoచుచునన్ది, అది
ఎనన్డు మరొక విధముగా చేయలేదు. అది ఎనన్డు మరి ఏదియు చేయలేదు ఏలయనగా
“అది ఆ విధముగా యుండాలని,” దేవుడు ఆ రీతిగా చెపిప్యునాన్డు, అది ఆ విధముగా
యుoడవలసియునన్ది.
94 ఓ, ఇకక్డ ఎలా నేను ఒకక్ కష్ణము ఆగాలను కొనుచునాన్నో, దానిని చెపుప్టకు,

డండి, ఇంక దానినే మనము ఎదురొక్నుచునాన్ము, ఆ వాకయ్ము యొకక్
ముగింపు.
95 ఇపుప్డు దేవుడనాన్డు, “అది ఆలాగుయుoడునుగాక.” మరియు ఇకక్డ అది
మొదటగా, పరి రణ్ముగా, ఖచిచ్తముగా పైకి వసుత్ంది. ఆ చెటుట్, ఆ చెటుట్ను మాతర్మే
మొలిపించగలదు, ఈ చెటుట్ ఈ చెటుట్ను మాతర్మే ముoదుకు తేగలదు. ఆదాము
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ఒక దేవుని యొకక్ కుమారుడు, ఒక దేవుని కుమారునిని మాతర్మే అతడు కనగలడు.
డండి, నా భావమును మీరు శారా? సమసత్ దాని దాని జాతి పర్కారము,

“చకక్గా యునన్ది, నేను వెళిల్ విశాంతి తీసుకొంటాను” అని దేవుడనాన్డు.
96 మీరు గమనించారా, ఆ సమయము నుండి నిజముగా, దేవుడు కొదిద్మాటలే
పలికియునాన్డు? పతనము తరు వాత వాకయ్మును తెచుచ్టకు, ఆయన పర్వకత్లకు దానిని
అపప్గించియునాన్డు, మీరు శారా. దేవుడు విశాంతి తీసుకొనాన్డు; ఆయన ఇంకా
చేయ వలసినది ఏమియు లేదు. వారు వారి యొకక్ హెడ్ కావ్రట్ర్స్ కు వెళిల్, తలుపు తటిట్,
“తండీ ఇది ఏమైయునన్ది?” అని అంటారు. ఆయన వారి దావ్రా వారికి వాకయ్మును
పంపుతాడు, ఆ కారయ్ములు చేయుటలో ఆయన ఒక కర్మమును కలిగి యునాన్డు,

డండి?
97 “అది సరిగాగ్ ఆలాగుయుoడును గాక…” పర్తి వితత్నము దాని జాతిని పుటిట్oచుటలో,
సమసత్ము ఆ విధముగా యునన్ది. ఇపుప్డు సమసత్ము దేవుడు ఏమి చేపాప్డో
నెరవేరుచ్ , సమసత్ము ఎంతో చకక్గా కనబడి యునన్ది, ఇపుప్డు జారుచునన్, ఆ
మురికి మోసగాడు ఇకక్డకు వచాచ్డు.
98 ఇపుప్డు అంతయు దానిని రిచ్యే మిముమ్లను హెచచ్రించుటకు నేను
పర్యతన్ము చేయు చునాన్ను. దేవుని యొకక్ వితత్నము నిలబడి, ఎదుగుట
ఆరంభమైనపుడు, వాడిని గమనించండి, ఎలా వాడు ఉండవలసినoత యుకిత్గా లోనికి
వచుచ్చునాన్డు, అది వారికి లేనటుల్గా లేఖనములను ఎతిత్ పుతునాన్డు, వాడిని
గమనించండి, ఏలయనగా వాడు ఒక మోసగాడు.
99 నేను దానిని ఏమని పిలువబోవుచునాన్ననగా, సరిగాగ్ చేయబడియునన్ వాటిని వాడు
వంకరగా చేయుచునాన్డు, వాడు ఒక వంకర చేయువాడు. వాడు ఒక చెదరగొటుట్ వాడు,
ఒక చెదరగొటుట్వాడు, లేక ఒక వంకరచేయువాడు, లేక అసలైన పర్ణాళికను మరియు
అసలైన వితత్నమును పాడుచేయువాడు.
100 ఇపుప్డు మీరకక్డ డండి, ఈ ఉదయమున మీ సొంత గుంపులో యునన్టుల్గా,
నీవు ఒక పర్ణాళికను కలిగియునాన్వు, మీరు ఒక దరశ్నమును కలిగియునాన్రు. ఇపుప్డు
ఆ నాశన కారిణి డండి. ఓ, వాడు యుoడవలసినంత యుకిత్, కుయుకిత్ తో వుoటాడు,
మీరు డండి. కాని నీ దరశ్నము, కురర్వాడా, డు, దానిని పటుట్కొనియుoడుము.
101 ఇపుప్డు ఇంకా మనము కనుగొనునది ఏమనగా, వాడు లోనికి వచిచ్నపుప్డు, ఆ
పరుపు నేలయైన హవవ్లో పర్వేశిoచుట దావ్రా, ఆ వితత్నమును వంకరగా చేసి, ఆ
వితత్నమును కుళిళ్ పోవునటుల్ చేశాడు, అది అకక్డకు వెళిల్ ఆ అందమైన ఏదెను తోటను
పాడుచేయక ముందు, ఆ వితత్నమును కుళిళ్పోవు వితత్నముతో పాడు చేశాడు.
102 దానికి యునన్ పునరుదధ్రణ, పరలోకము మాతర్మే, అకక్డే మనమునాన్ము, అసలైన
దేవుని సృషిట్ యొకక్ ఆరంభమునకు, తిరిగి వెళుళ్ మారగ్ములో మనమునాన్ము, తిరిగి
మరల ఏదెను లోనికి; భారయ్ మరియు భరత్, ఏ పాప లేకుండా శాశవ్తముగా జీవిసాత్రు.
103 ఇపుప్డు ఆయన మన మనసులను తన పరుచ్ట దావ్రా, మన మనసుస్లను

పాంతరము చేయగోరుచునాన్డు.
104 ఇపుప్డు సాతానుడు లోనికి వచిచ్, వాకయ్మును వికృతముగా చేసి, అది కాదు అని
చెపుప్చునాన్డు, ఇపుప్డు ఆదిలో వాడు చేసింది ఆ పనియే. ఇపుప్డు గమనిoచండి,
ఈ ఉదయమున పర్జలకు ఎంతో వింతగా కనపడబోవుచునన్ది. నేను నా యొకక్
తలoపునకు వెళళ్క ముందు, నేను ఎకుక్వుగా ఇకక్డ ఈ తలంపును ఆధారము చేయుటకు
కనిపెటట్ను, ఈ వికృతము చేయువాడు లోనికి వచిచ్యునాన్డు; వాకయ్ము దాని యొకక్
జాతిని తెచుచ్టకు, దేవుడు ఆరువేల సంవతస్రములను తీసుకొనాన్డు, ఆయన తయారు
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చేసిన సమసత్ , దేవుని యొకక్ సొంతమాట, దాని జాతిని పుటిట్oచుచునన్ది, ఇపుప్డు
ఈ వికృతము చేయువాడు ఆరువేల సంవతస్రములను తీసుకొని, అదే దేవుని యొకక్
వాకయ్మును వికృతము చేసియునాన్డు. వాడు ఏమి చేశాడు? వాడు తన కొరకు ఒక కొతత్
తరహీ ఏదెనును తెచిచ్యునాన్డు. అకక్డే ఈ రోజున మనము జీవిoచుచునాన్ము.
105 వాడు దానిని ఎలా చేశాడు? అది ఎలా సంభవించింది? వాడు దానిని ఎలా
చేసాడో. ఇపుప్డు తాకుచునన్ భాగమది. దానిని మీ ముందు యుంచుటకు, నేను ఇకక్డ
యునాన్ను, అదేమనగా మనము ఎకక్డ యునాన్ము, ఆ పర్కారము మీరు ఇకక్డ యునన్
సోదరులతో దానిని చదివి, ముందునన్ వారములలో, సాతాను ఎలా దీనిని చేశాడో
మీరు డగలరు, వాడు ఎంత మోసగాడో, వాడు ఎంత కుయుకిత్ గలవాడో మీరు
గమనించండి.
106 ఇపుప్డు, వాడు ఈ వితత్నములను వికృతము చేశాడు, వాడు వాటిని పాడు చేయలేక
పోయాడు, కాని వాటిని వికృతముగా చేశాడు. ఇపుప్డు మనము గర్హించునదేమనగా
పాపమనగా వంకరగా చేయబడిన నీతియే, ఒక అబదధ్మనగా వంకరగా చేయబడిన
సతయ్మే. డండి, ఏదైనను. వయ్భిచారమనగా, దేవుడు నిరేద్శించిన సరైన కారయ్మును,
తపుప్ విధానములో తీసుకోనుటయే. డండి, ఏదైన . మరణమనగా జీవమును
వంకరగా చేయుటయే. మరణ మనగా జీవమును వకీకరిసుత్ంది.
107 వాడు తన విషమును చలుల్ట దావ్రా ఆరువేల సంవతస్రములు తీసుకొనాన్డు. వాడు
ఎలా చేశాడు? జాగర్తత్గా వినండి. వాడు దానిని నాగరికత దావ్రా చేశాడు. ఇపుప్డు
అది వింతగా కనబడుతుoది, కాని అది అదియే. బహుశా కొనిన్ నిమిషముల పాటు,
మీరు దానిని ఊహించునటుల్గా నేను ఒక వాయ్ఖయ్ను చేసాత్ను. నేను అది చేయ డదని
నిరీకిష్సాత్ను. అయితే మీరు దీనిని గర్హించారా? నేను అజాఞ్నమును బలపరచుటకు
పర్యతన్ము చేయుటలేదు. కాని మీకు తెలుసా, నాగరికత, సైనుస్, విదయ్, మరియు ఈ
దినమున మనము పీతిగా ఎంచు ఇవనిన్ , సాతాను యొకక్ సాధనయే; నాగరికత
సహితము? నాగరికత ఎనన్ దేవుని నుండి రాలేదు. నాగరికత సాతాను దావ్రా
వసుత్ంది. కొనిన్ నిమిషములలో నేను దానిని వాకయ్ము దావ్రా ఋజువు చేసాత్ను.
108 నాగరికత దేవునిది కాదు. ననున్ మీకు పనివవ్ండి; ఈ నాగరికతలో సైనుస్
దావ్రా, పనిచేయుట దావ్రా, ఎకుక్వ నాగరికతను మనము పొందిన కొలది, ఎకుక్వగా
మనలను మనము ఎలల్పుప్డు చంపుకొను చునాన్ము. డండి? మరియు ఈ నాగరికత
దాని యొకక్ శిఖరమునకు ఇపుప్డు నిరిమ్oచబడింది , ఈ నాగరికతలో మనము
మరణమును కలిగియునాన్ము. ఈ నాగరికతలో మనము పాపమును కలిగియునాన్ము.
ఈ నాగరికతలో రోగమును మనము కలిగియునాన్ము. అది దేవునిదిగా యుoడజాలదు.
109 కాబటిట్, దేవుడు, రానైయునన్ ఆయన సొంత గొపప్ రాజయ్ములో, మనము ఒక
నాగరికతను కలిగియుంటాము, కాని అది ఏమాతర్ము ఇలాంటిది కాదు. అది సైనుస్ దావ్రా
కాదు. అది శాశవ్తపు నాగరికతగా యుoటుoది, వాకయ్ము దావ్రా డండి.
110 మనము కలిగియునన్ ఈ నాగరికత, ఖచిచ్తముగా సాతాను వలయై
యునన్ది, మరియు దాని తోనే వాడు పర్జలను చంపియునాన్డు, పర్తి రోజు
దానితోనే వాడు మనలను చంపుచునాన్డు. అందుచేతనే, పర్తిరోజు, మనము తిని
జీవిoచుటకు బదులుగా, మనము చనిపోవుచునాన్ము. వారు దానిని ఎంతగా వంకర
చేసియునాన్రనగా, వారు దీనిని కొంత తీసుకొని దీనితో కలిపారు, మరియు అది
చనిపోవు వరకు ఇది మరియు అది, అది కలగలుపు చేసుత్నాన్రు. ఇది మరణిoచుచునన్
తెగ. నీవు ఏమి చేయుటకు పర్యతిన్ంచినపప్టి లెకక్ కాదు, నీవు చనిపోతావు.
111 గతరాతి చితర్మును మీరు శారు, ఆ ఆఫికా జాతివారు. ఎందుకో మీకు తెలుసా?
వారు ఎనన్ పెనిస్లిన్ మందును వాడరు. వారు మనకంటే ఎకుక్వ కాలము జీవిసాత్రు.
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కనీసము కిములు వారికి తెలియదు అవివారిని బాధిoచవు. డండి, ఎందుచేత, ఒక
కిమి వారిచేతి మీదికి వచిచ్నా, అది వారికి లోబడుతుంది. డండి? ఏలయనగా,

డండి, వారు భయపడరు, ఎందుచేత? వారికి ఎనన్డు అది యుండలేదు…మన
మైతే, సైనుస్తో లెకిక్ంచి, వాయ్ధిని తీసివేయుటకు పెనిస్లిన్ మందును, మనలో ఎకిక్సాత్ము,
మరియు దేనినో మనము చీలిచ్వేయు చునాన్ము, మరొక దానికి పరుపు మటిట్ని తయారు
చేసుత్నాన్ము. డండి? ఇపుప్డు, వారు అది చెయయ్రు. డండి?
112 ఇపుప్డు ఎవరైనా, మీలో అనేక మంది వయ్వసాయ కేష్తర్ముల నుండి వచిచ్యునాన్రు.
మీలో ఎవరికైనా తెలుసు, అదేమనగా ఒక మంచి ఆరోగయ్కరమైన మొకక్కు మందులు
చలల్నవసరము లేదు. అది దానిలోనే అది కిములను తరిమివేయు శకిత్ని కలిగియునన్ది,
అదే జీవము, ఒక నిజమైన ఆరోగయ్కరమైన మొకక్ పైకి ఒక పురుగు కనీసము దాని మీదకు
రాలేదు, కాని సంకర జాతి మొకక్ను నీవు బుజజ్గించ వలసియునన్ది.
113 ఉదాహరణకు, మీలో కొందరు మాజీ సైనికులునాన్రు. పాత కాలపు పొడవైన
కొముమ్లను కలిగిన ఎదుద్వైపు డoడి. ఈ రోజు నీవoటావు, నీవు కలిగియునన్
హే పోర్డ్ తో మంచి ఆవును కలిగియునాన్నంటావు, నీవు కలిగిలేవు. ఆ పాతకాలపు
పొడవైన కొముమ్లు కలిగిన ఆవు, ఆపాత బాలికను పైకి తీసుకొనుటకాదు, కాని అది
శీతాకాలములో దుపిప్వలె బయట కాలము గడుపుతుంది. ఓ, అది చకక్గా సమసత్
కలిగియునన్పప్టికి, అది రెండంతలుగా యుంది…
114 ఈ హే ఫోర్డ్, నీవు దాని కింద కు గడిడ్ని లాగి, దాని చితర్మును తీసేత్, పొటట్వరకు,
దరి దాపుగా తొడవరకు అది ఆవువలే వుంటుంది? అది ఏమిటి? నీవు దానిని
బయటకు విడిచిపెటుట్, అది చనిపోతుంది. అది చలిలో యుoడవలసి వసేత్ శీతాకాలానిన్
తటుట్కోలేదు. దాని పటల్ జాగర్తత్ వహించుటకు, దానిని పోషించుటకు నీవు సమసత్మును
చేయాలి, నీవు అతనిని బుజజ్గించాలి. డండి? కాని ఒక నిజమైన అసలైన పాత కాలపు
పొడవు కొముమ్లునన్ ఎదుద్ను, నీవు సరిగాగ్ బయటకు వదిలివేయవచుచ్.
115 ఆలాగుననే ఈ దినమున కైసత్వులతో యునన్ది, అనేకులను మనము మెతత్టి
సబుబ్వలె వారిని మనము బర్తిమిలాడవలసియునన్ది, సంఘములో వారిని ఒకక్ పెదద్గా
చేయాలి, భుజము మీద చేయివేసి నిమరాలి, సంఘములో ఒక గొపప్ సాథ్నానిన్ వారికి
ఇవావ్లి. లేనిచో అతడు లోనికి రాడు, నీవు అతనిని ఇది చేయనివావ్లి, అది ఇది
చేయనివావ్లి, లేనిచో అతడు రాడు. అదే బుజజ్గించుట.
116 ఒక నిజమైన కైసత్వుడు అలాయుoటాడని మీరు ఊహిసాత్రా? వారు కరుకైన వారు,
వారు బలమైన వారు. పరిశుదుధ్డైన పౌలు అలాంటి ఒక కైసత్వుడని మీరు తలసాత్రా?
పరిశుదధ్ పేతురు అలాటి ఒక కైసత్వుడని మీరు తలసాత్రా, “నీవు ననున్ జనరల్ ఓవర్ సీర్
గా చేయకపోతే, సరే, నాకు తెలియదు, నేనుపలానా-పలానాదానిలో చేరతాను”? వారు
కరుకైన మనుషులు. వారు విశావ్సము గల మనుషులు, వారు దేవుని తో జీవించారు, వారు
దేవునితో నడిచారు, వారు కొదిద్ మాటలను కలిగియునన్ మనుషులు, ఎడతెగకుండా వారు
దివారా లు దేవునిని సేవించారు. నీవు వారి మీద ముందు చలల్వలసిన పనిలేదు, వారిని
బుజజ్గించవలసిన పనిలేదు,ఇది,అది, లేకమరొకటివారికి పర్తిపాదించవలసిన పనిలేదు,
వారు కరుకైన మనుషులు. వారు నిజమైన వితత్నములు, సంఘశాఖలలోని సంకర జాతి
వితత్నములు కాదు.
117 “నీవు, మెథడిషుట్వారు ననున్ సరిగాగ్ పరామరిశ్ంచక పోయినటెల్తే, నేను బాపిట్సుట్
వారి యొదద్కు వెళతాను. బాపిట్సుట్ వారు ననున్ సరిగాగ్ పరామరిశ్ంచక పోయినటెల్తే, నేను
పెంతెకొసుత్ వారి యొదద్కు వెళతాను. వారు ననున్ సరిగాగ్ పరామరిశ్ంచిక పోయినటెల్తే,
నేను కాథలిక్ వారి యొదద్కు లేక మరొకరి యొదద్కు వెళతాను.” డండి, అది ఒక
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సంకరజాతియైయునన్ది; దానికి మందు, చలుల్ యుoడాలి, “అవును సోదరుడు,
డాకట్ర్, రెవరెండ్,పలానా-పలానాఅనాలి.” అది కైసత్వయ్ము కాదు.
118 కైసత్వయ్ము ఏ బిరుదులను అడుగదు, అది ఏ మనన్నలను అడుగదు, అది
కేవలము దేవునిని మాతర్మే ఎరుగును, అది అసలైన వితత్నము, అది దేవుని పేమిసుత్ంది,
ఒకరినొకరు పేమిసాత్రు. వారి మీద మందులు చలుల్టలేదు, వారిని బుజజ్గించుటలేదు,
వారిని నిమురుట లేదు, “ఓ పలానా సహోదరి, మంచిది, ఆమె జుటుట్ కతిత్రించుకొనుట
పరవాలేదు, ఇది పరవాలేదు.” అలాటి సరుకు అకక్డ లేదు, వారు దానితో వెళుళ్ట
పరవాలేదు అనునది అకక్డ లేదు, అది కరుకైనది, అది సువారత్యై యునన్ది! దానిని
బయట యుంచు, అది ఎకక్డ పడుతుoదో అకక్డ పడనివవ్ండి. కైసత్వుడు దానిని
పేమిసాత్డు.

సుళువైన ల పానుప్ మీద,
నేను తపప్క పరలోకమునకు మోసికొనిపోబడాలా,
ఇతరులు బహుమానము పొందుటకు పోరాడి
రకత్పు సముదర్ముల గుండా పర్యాణము చేసి యుoడగా?

119 నేను తపప్క వీపు మీద నిమరబడాలా, ఇది, అది, మరొకటి మరియు బుజజ్
గించబడాలా? అదిగో అకక్డ కరుకైన వారితో నా సాథ్నమునకు నేను ఎదురు సాత్ను.
బహుమానమునకు గాయములు ఏ మాతర్ము లేకుండా, నేను అకక్డికి వచుచ్టకు
ఎదురు డను.

నేను తపప్క పోరాడాలి, నేను ఏల గోరినటెల్తే, నా ధైరయ్మును వృదిద్
చేయుము, పర్భువా!

120 డండి, ఒక కైసత్వుని వలె ననున్ నిలబడ నియయ్ండి. ఒక సంకర జాతి
చెటుట్వలే కాదు. దేనిలోకైనా తెచుచ్టకు దానిని బుజజ్గించాలి, పెంపు చేయాలి.
ఎలాగో నీవు కైసత్వయ్ము లోనికి తేబడలేదు, నీవు దానిలోనికి జనిమ్ంచియునాన్వు.

మిలోనికి వచుచ్నటుల్గా నీవు ఒక తన సృషిట్గా మారావు, నీవు ఒక దేవుని యొకక్
సంతానమైయునాన్వు.
121 ఇపుప్డు, ఈ విషపుమందును వాడు చలిల్యునాన్డని మనము కనుగొoటాము,
ఆ మందు ఏమైయునన్దనగా, ఆధునిక అవగాహన, విదయ్, సైనుస్, మరియు నాగరికత,
వాటినే ఇపుప్డు మనము ఎంతో మెచుచ్కొంటునాన్ము. మన గొపప్ శ వు ఈ దినమున
దేశముల మధయ్లో క య్నిజం యైయునన్దని, నీవు ఎనన్డైనా ఆగి ఆలోచించుటకు
పర్యతిన్oచావా? క య్నిజం యొకక్ దేవుడు ఎవరు? నాగరికత, విదయ్, మరియు సైనుస్,
అది నిజము, అది కాదా? ఇపుప్డు వారు దాని మీదనే జీవి త్ వృదిద్ చెందుతునాన్రు, సైనుస్,
శాసీత్య పురోగతి, సైనుస్ యొకక్ దేవుడు. ఈ అధునాతన నాగరికత సైనుస్, విదయ్ అను
విషమును చలుల్ట దావ్రా, ఇపుప్డు మీరు సేత్…
122 ఇపుప్డు, విదయ్ మరియు నాగరికత దయయ్ము నుండి వచిచ్నదని ననున్ మీకు
ఋజువు చెయయ్నియయ్oడి. ఇపుప్డు వెనుకకు వెళిల్ ఆదికాండము 4వ అధాయ్యమును

దాద్ము. మంచిది, ఇపుప్డు ఆదికాండము 4వ అధాయ్యము 16వ వచనము నుండి
పారంభిదాద్ము, ఆదికాండము 4వ అధాయ్యము, 14వ వచనము, మనిన్ంచండి. ఇపుప్డు
సాతానును గమనించండి…
123 ఈ టేపులను ఇకక్డ మన సోదరునితో వెoబడిoచుచునన్ మీరు, సరప్సంతానము
మీద నేను బోధిoచుటను మీరు వినియునాన్రు, అది నిరాకరించబడలేదు. అది ఏడు
ముదర్లలో ఒక దానిలో తెరవబడియునన్ది. అది దాచబడింది.
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124 పిలల్లు ఆ విధమైన బోధ కింద పైకి వచిచ్ యునాన్రు, వారు తలిల్ దం లు
అదేయైయునాన్రు, వారు వారి యొకక్ తలిల్ దం ల సవ్భామును, సంఘశాఖ
సవ్భావమును కలిగియునాన్రు, వారు దానినే నమమ్వలసియునన్ది. డండి, వారు
దానిని నముమ్తారు ఎందుకంటే వారు ఆ తలిల్దం ల కింద పుటిట్యునాన్రు. కాని
ఈ దినమున ఆ తలిల్దం ల కింద పుటట్లేదు; మన తలిల్, తండి వాకయ్మైయునాన్డు.
వాకయ్ము…“నేనును దేవుని కింద పుటిట్యునాన్ను,” అంటాను, “మంచిది.” కాని ఇది
ముమమ్రము యొకక్ యుగమైయునన్ది, ఇది సంఘశాఖలకు రముగా యునన్
యుగమైయునన్ది.
125 అకక్డ తపప్క ఒకటి రావలసియునన్ది, దేవుడు ఆ రీతిగా దానిని
నిరేద్శిoచియునాన్డు, అవి తపప్క ముoదుకు రావాలి, ఏడు ముదర్లు తపప్క తెరవబడాలి.
ఈ లవొదికయ సంఘకాలములో అది తపప్క జరగవలసి యునన్ది. ఏ అనుమానపు
ఛాయలేకుండా…నేననుకొంటాను, మనము పొగిడినటుల్కాదు; మనకు పొగడత్లు
లేవు, యేసునే మనము పొగడాలి; మనలో ఎవరు కాదు. మనము కేవలము యేసును
పొగడతాము. కాని ఏ అనుమానపు ఛాయలేకుండా, ఈ ఆధికయ్తను బటిట్ మనము
కృతజుఞ్లము, మరియు అది ఆకాశములలోను, మిమీదను చనల దావ్రా ఋజువు
చేయబడి యునన్ది. మనము జీవించుచునన్ యుగములో, ఈ వరత్మానము ఎలా
సతయ్మైయునన్దో ఋజువు చేయుటకు, వారిలో పర్తిఒకక్ తినన్గా తిరిగి వాకయ్ము
నొదద్కు వచుచ్చునాన్రు. మనము ఒక మతము కాదు. మనము ఒక వెరి గుంపు కాదు.
మనము పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా పిలవబడియునన్ దేవుని సేవకులమైయునాన్ము. నీవు
అనిన్రకములైన పేరల్ను నీకు అతికించు కొంటావు, కాని దాని భావము అది కాదు.
126 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, సాతాను యొకక్ కుమారుడు కయీను. మీరంద
ఆ టేపుల గుండా వెళిల్యునాన్రు, మీ లైబర్రిలో నేను వాటిని శాను. ఇపుప్డు
గురుత్ంచుకోండి, హవవ్ సాతాను దావ్రా గరభ్వతియైన అదే రోజున…టుసాన్ లో ఇపుప్డు
దాని మీద మనము ఒక కేసును కలిగియునాన్ము, ఆ సీత్, ఆమె ఇదద్రు వేరేవ్రు పురుషులతో
జీవించింది, ఆమె ఇదద్రు వేరేవ్రు పిలల్లిన్ కనన్ది మనకు అది తెలుసు. కుకక్లను సంకరము
చేయుటలో నేను వాటిని ఎరిగియునాన్ను, అది వెంటనే జరుగుతుంది.
127 కాబటిట్ సాతాను, బహుశ ఆ ఉదయము, ఈ దుషుట్ని ఆమె కలుసుకొoది, అది
సరప్ము, అది పాకే జంతువు కాదు, కాని ఒక నిలబడి యునన్ జంతువు, మనిషి కింద
యునన్ జంతువులనిన్టిలో, అది అతి కుయుకిత్గలది, మోసకరమైనది, చురుకైనది. అతనికై
ఆతడు మనిషి డా ఒక జంతువైయునాన్డు, మనము కీష్ర జంతువులము, వేడి
రకత్ముగల జంతువులము.
128 సాతాను తరువాత బంధమైయునాన్డు, అదే ఈ సరప్ము, చిoపాంజి మరియు
మనిషికి మధయ్లో యునన్ బంధము సరప్మైయునాన్డు. ఈ తపిప్పోయిన బంధము
కొరకు ఇపుప్డు సైనుస్ ఎదురు త్యునన్ది. వాడిని ఒక పాకే జీవిగా చే త్, వాడు
ఎంతగా కిందికి దాయబడాడ్డంటే, వాడిలో ఏ ఎముకయు మనిషి వలెకనబడదు,

డండి.
129 ఇపుప్డు, మనము కనుగొనినదేమనగా, వీడు ఏదెను తోటలో హవవ్ను
కనుగొనాన్డు, పాపము ఎరుగని ఈ యవవ్న సీత్, ఆమెకు దిగంబరతవ్ము అనగా ఏమిటో
తెలియదు. వాడు చురుకైన వాడు, యుకిత్గలవాడు, తెలివైనవాడు. వాడు ఆమెతో
అనాన్డు. “ఆ ఫలము ఆహారమునకు రమయ్ముగాను, మంచిది గాను యునన్ది,” అపుప్డు
వాడు ఆమెతో ఆ ఉదయమున జీవిoచియునాన్డు.
130 తరువాత డండి, ఆ మధాయ్హన్ము, అది ఏమైయునన్దో దానినే చేయమని, ఆమె
ఆదామును ఒపిప్ంచినది.
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131 అపుప్డు ఆదాము దానిని తపప్క చేయరాదని ఎరిగినను, ఆమెతో బయటకు నడచి ఆ
కారయ్మును చేసెను. చివరగా, ఎలాగైనా అతడు దాని యొదద్కే వచాచ్డు. కాని, డండి,
అది ఆ విధానములోనే యుoడవలసి యునన్ది, ఏలయనగా అపుప్డు, ఆయన ఒక
రకష్కుడిగా, తండిగా, సవ్సథ్పరేచ్వాడుగా ఆయన గుణలకష్ణములను పర్దరిశ్సాత్డు. నేను
దాని మీద బోధించుట మీరు వినాన్రు, డండి. ఇపుప్డు అది జరిగి యుoడకపోతే…
132 ఆయన వారిని సేవ్చాచ్యుతమైన నైతిక బాధయ్త మీదయుంచాడు, వారికైవారే
పర్వరిత్oచునటుల్గా, అది వారు చేయునటుల్గా ఆయన వారిని చేయలేడు, అలా చేసి ఇంకను
నాయ్యవంతుడుగా యుoడలేడు, అయితే ఆయన వారిని ఆయనతో సమానముగా
యుంచాడు సేవ్చాచ్యుతమైన నైతిక బాధయ్తతో, అపుప్డు వారికై వారు దానిని చేసాత్రు.
వారు దానిని చేసాత్రని ఆయన ఎరిగియుండెను.
133 కాబటిట్ అపుప్డు, మీరు డండి, ఆదాము ఆమెతో జీవిoచినపుడు ఆమె కవలలను
కనన్ది, వారిలో ఒకడు సాతాను వాడు, ఒకడు ఆదాము వాడు, దేవుని వాడు, కయీను
మరియు హేబెలు.
134 అది సంభవించింది. ఇకక్డ టుసాన్ లో మనము ఒక వాయ్జయ్మును
కలిగియునాన్ము. ఒక తెలల్ జాతి సీత్ ఒక ఉదయమున తన భరత్తో జీవించింది, మరియు
ఆ మధాయ్హన్ము ఒక నలల్ జాతి వయ్కిత్తో జీవిoచిoది. ఇపుప్డు ఆమెకు ఇదద్రు మగ పిలల్లు
పుటాట్రు. వారిలో ఒకడు నలల్ని ఉంగరాల జుటుట్ తలతో నీగోగా పుటాట్డు, మరొకరు తెలల్ని
తలతో తెలల్ జుటుట్తో పుటాట్డు. ఇపుప్డు ఆమె తెలల్ జాతి తండియే ఆ ఇదద్రు పిలల్ల పటల్
శర్దధ్వహించాలని కోరింది. అతడనాన్డు, “నేను నా సొంత వాని పటల్ శర్దధ్వహిసాత్ను,
అతని బిడడ్ పటల్కాదు. ఆ నీగోవాడు తన బిడడ్పటల్ శర్దధ్వహించనియయ్ండి.” కాబటిట్ మీరు

డండి, అది సతయ్మైయునన్ది.
135 అకక్డ ఎలల్పుప్డు కవలలునాన్రు. ఆ కారణమును బటిట్యే. చినన్ మందా, దీనిని
మరిచ్పోవదుద్. చివరి దినములలో సంఘము కవలలుగా ఉండబోవుచునన్ది, “సాధయ్మైతే
ఏరప్రచ్బడడ్వారిని మోసగించునంతగా…” మతత్యి 24:24, డండి. సంఘము
వెళుళ్చునన్ది, ఇది ఒక పెంతెకొసుత్ ఉదయ్మమైయునన్ది. “అది సాధయ్మైతే ఏరప్రచ్బడడ్వారిని
సహితము మోసపుచుచ్నంతగా,” అది ఎంతో ఎకుక్వగా నిజమైన దానివలె కనబడుతుంది.
కొంచెము తరువాత, నాకు అవకాశము దొరికినటెల్తే, ఆ ఎనిన్క ఎలావసుత్ందో, నేను
వివరిoచగోరతాను. డండి, అది వారిని మోసగించబోవుచునన్ది, ఏలయనగా అది
దరిదాపుగా ఒకక్టిగా కనబడుచునన్ది. డండి, ఇదద్రు తం లు, అంతే; ఒకే తలిల్,
అదే సంఘము, అదే ఉదయ్మము, అదే కారయ్ము, వాకయ్ము, పడే పరుపునేల ఒకక్టే, కాని
వాటిలో ఒకటి వoకరదైయునన్ది. మీకు అరథ్మైతే. “ఆమేన్,” చెపప్ండి, మీరు చెపిప్నటెల్తే,
[సంఘము “ఆమేన్” చెపిప్ంది—ఎడి.] డండి, వాటిలో ఒకటి వంకరదైయునన్ది,
ఏలయనగా అది తపుప్డు తండియైయునాన్డు. దానిని, ఒక రోజు నేను ఋజువు చేసాత్ను,
దేవుడు ననున్ అనుమతిoచినటెల్తే, అదే సంఘశాఖలు మృగపు ముదర్యై యునన్వి.

డండి, అది తపుప్డు తండియై యునాన్డు, వాకయ్మునకు బదులుగా వాడు పర్జలను
ఒక శాఖకు రెచచ్గొటుట్చునాన్డు. డండి, అది తపుప్డు తండియైయునాన్డు. అది
కయీను యొకక్ ఉదయ్మము.
136 ఈసారి నేను ఇంటికి వెళిళ్నపుప్డు, నేను ఈ అంశము మీద బోధిసాత్ను, సరప్ము
యొకక్ జాడ; పారంభములో యునన్ మృగము మరియు అంతములో యునన్ మృగము;
తినన్గా బైబిలు గుండా దాని జాడను గురిత్ంచి, అది ఎలా ముగుసుత్oదో పిసాత్ను.

డండి? పర్భువు దానిని మనము చేయుటకు అనుమతించినటెల్తే, మీరంద దానిని
టెలిఫోన్ దావ్రా పొందండి. ఇపుప్డు వాడు ఎంత మోసగాడో గమనించండి, వాడు
ఎలా ఖచిచ్తముగా దావలె యేసుతో అకక్డ యునాన్డో. వారి గోతర్ము పర్కారము
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ఇదద్రు సోదరులే, ఏశావు మరియు యాకోబు వలే. కాకి మరియు పావురమువలె,
ఒకే టిలో రొచ్నాన్రు. మరియు సమసత్ , మనము యునన్ ఈ యుదధ్ములో
కవలలైయునాన్ము.
137 వాడు హవవ్కు చేసినటుల్గా, శ వు మోసమును వాడియునాన్డు, “ఓ దేవుడు
చెపాప్డా? నిశచ్యముగా, కాని—కాని నిశచ్యముగా…” డండి?
138 డండి, దేవుడు ఆదిలో ఏమి చెపాప్డో దానికి పైగా తరిక్oచుటకు
పర్యతిన్ంచుచునాన్డు, “మీరు చనిపోతారా!”
139 వాడనాన్డు, “అవును, దేవుడు దానిని చెపాప్డు, కాని నిశచ్యముగా…” శారా
దాని మీద మందు చలాల్డు? డండి? అయితే దేవుడు ఏమి చెపాప్డో దానిని ఆయన
కాసాత్డు, ఆయనకు సాతాను నుండి ఏ సహాయము అవసరములేదు. ఆయన దానిని
నిలబెటుట్ను. కాబటిట్ ఎనన్ దాని దావ్రా మోసపోవదుద్. ఇపుప్డు మనము గమనిసాత్ము,
తరువాత, అది దాని యొకక్ జాతిని ముందుకు తెచిచ్ంది. ఇకక్డ ఆదికాండములో, ఈ
జాఞ్నమను విషమును చిమిమ్న తరువాత, మనము కనుగొంటాము.
140 ఇపుప్డు, సైనేస్ జాఞ్నము. మనము వినేదంతా, “సైనుస్, సైనుస్, సైనుస్, సైనుస్.” పాఠశాల
గొపప్ అంశము సైనుస్! ఈరోజు ఒక మంచి కారు, ఒక మంచి ఇది, ఒక మంచి ఇలుల్, ఒక
మంచి గృహము, ఒక మంచి ఇది ఒక మంచి అది. మనము ఏమి చేసుత్నాన్ము? అనిన్
వేళలా చనిపోవుచునాన్ము. ఒక కారును సృజించము, నడవటం మానివేశాము, మనము
నడవడటం మానివేశాము, మనము బాగుగా బలిసిపోయాము, మనకు ఎంతమాతర్
మనిషి లేడు; మనము ఎముకలేని చేపను కలిగియునాన్ము. అది నిజము.
141 సీత్లు, చేసేదంతా బటట్లను దానిలో విసిరి, తరువాత [సోదరుడు బానాహ్ం
కుళాయివలె తిపుప్చునాన్రు—ఎడి.] ఒక బటన్ నొకిక్తే, అది అకక్డే యుంటుంది.
ఇది వరకైతే నీ తలిల్ వాగు యొదద్కు నడుచుకుం వెళిల్ నీళుళ్ మోసి తెచిచ్, కటెట్లు చీలిచ్,
ఎకక్డో కాగులో వాటిని ఉడక బెటేట్ది, బటట్లను ఆ విధముగా శుభర్ము చేసేది, మనము
ఎంతో మృదువుగా మారిపోయాము, వారి వలె మనము దానిని చేసేత్, అది మనలను
చంపివేసుత్ంది. కాని, దానికి మనము సహాయ పడలేము, ఇలాటి యుగములో మనము
జీవిoచుచునాన్ము.
142 సైనుస్ సహితము చెపుతుంది, “చినన్ బాలికలు, ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు
సంవతస్రముల మధయ్లో ఋతుసావము నిలిచి పోవుచునన్ది.” నేను తినన్గా నేను
పారథ్నా వరుసలో వారిని కలుసుకొంటాను. “ఆ యవవ్నసుథ్లు ఇరవై నుండి ఇరవై
ఐదు సంవతస్రములు మధయ్లో వారి మధయ్ వయసుస్నకు వసుత్నాన్రు.” నా భారయ్
ముపప్యి ఐదు నుండి నలభై మధయ్లో దాని గుండా వెళిళ్నది, నా తలిల్ నలభై ఐదు
నుoడి యాభై మధయ్లో దాని గుండా వెళిళ్నది. డండి, ఈ చివరి దినములలో ఎలా
మనము తరిగి పోవుచునాన్మో. కారణము ఎందుచేత? మనము సైనుస్ మీద ఎకుక్వ పని
చేయుచునాన్ము.
143 ట నలభై సంవతస్రములు కితము, మనిషి కాలి దావ్రా గాని గుఱఱ్ము దావ్రా
గాని పర్యాణము చేశాడు. ఇపుప్డు దరిదాపుగా ఒక తలంపుగా, జెట్ దావ్రా వెళతాడు.
సైనుస్ దానిని చేసియునన్ది. అది దయయ్మునదైయునన్ది. “బానాహ్ం సోదరుడా, అది
నిజమంటారా?” ఇపుప్డు, అవునండి.
144 ఇపుప్డు ఆదికాండము 4వ అధాయ్యము తీసుకొందాము.

కయీనుయెహోవాసనిన్ధిలోనుండిబయలుదేరివెళిల్…
145 అతడు చేసిన మొదటి కారయ్మును గమనించoడి. (ఇకక్డ మాకు తగినంతగా
యుంది అని ఆలోచించి నాకు చెపిప్నపుప్డు, కారణము దానిమీద ఎకక్డైనా నేను
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ఆగుతాను) డండి, “కయీను యెహోవా సనిన్ధి లో నుండి బయలు దేరి వెళెళ్ను.”
అకక్డే అతడు తన పొరపాటు చేశాడు, అకక్డే నీవును పొరపాటు చేసాత్వు, మరియు
నేనును అకక్డే పొరపాటు చేసాత్ను, మనము దేవుని సనిన్ది లోనుండి నడిచి వెళిళ్పోయిన
మరుకష్ణమే.

…కయీను…యెహోవా సనిన్ధి లోనుండి బయలు దేరి వెళిల్ ఏదెనుకు
రుప్ దికుక్ననోదుదేశములోకాపురముండెను.

146 డండి, అది ఎంత భకిత్గా యునన్దో, “ రుప్” వైపునకు వెళుళ్ట, రుప్ వైపు.
కయీను తన భారయ్ను డినపుడు ఆమె గరభ్వతియైహనోకును కనెను.
అపుప్డతడు ఒక ఊరు కటిట్ంచి ( డండి, నాగరికత), ఆ ఊరికి తన
కుమారునిపేరునుబటిట్హనోకనుపేరుపెటెట్ను.
హనోకుకుఈరాదుపుటెట్ను ; [టేపుమీదఖాళీయునన్ది—ఎడి.]
…అతడు ఇదద్రు సీత్లను పెండిల్ చేసికొనెను: వారిలోఒక దాని పేరు ఆదా,
రెండవదానిపేరుసిలాల్.
ఆదా యాబాలును కనెను, అతడు పశువులు గలవాడై గుడారములలో
నివశించువారికి లపురుషుడు.
అతని సహోదరుని పేరు బాలు (నేనను కొంటాను, బాలు) …
ఇతడు సితారాను సానికను వాడుక చేయువారందరికి లపురుషుడు.
( డండి, సంగీతము, సైనుస్ లోనికి వచుచ్చునన్ది.)
మరియు సిలాల్ బలక్యీనును కనెను. అతడు పదునుగల రాగి పని
ముటల్నిన్టిని ఇనుప పనిముటల్నిన్టిని చేయువాడు; (మరొక మాటలో వాటిని
పోత పోసి ఏకముగా చేయుట),

బలక్యీనుసహోదరిపేరునయమా.లెమెకుతనభారయ్లతో -ఓఆదా
ఓ సిలాల్, నా పలుకు వినుడి లెమెకుభారయ్లారా, నామాటఆలకిoచుడి ననున్
గాయపరచి నందుకై ఒకమనుషుయ్ని చంపితిని ననున్ దెబబ్ కొటిట్నందుకై ఒక
పడుచువానిచంపితిని.
ఏడoతలు పర్తిదండన కయీనుకోసము వచిచ్నయెడల లెమెకుకోసము
డెబబ్ది ఏడoతలువచుచ్ననెను.

147 ఇపుప్డు గమనించండి. వారు దేవుని యొకక్ సనిన్ధి నుండి వెళిళ్పోగానే వారు
పటట్ణములను కటుట్ట పారంభిoచారు, వారు పనిముటుల్ చేయుట పారంభిoచారు, రాగి,
ఇనుము, పనిముటుల్ చేయుచు, శాసీత్య పురోగతిని పారంభిoచారు, సంగీతమును
వాయించుట పారంభిoచారు. డండి? డండి? ఇపుప్డు అది ఎకక్డ నుండి
వచిచ్ంది. ఎవరు బయటకు వెళాల్రు? కయీను, సరప్సంతానము. మీరు అది గర్హించారా?
[సంఘము “ఆమేన్”చెపిప్ంది—ఎడి.] కయీను బయటకు వెళాళ్డు. మరియు
గమనించండి, అతడు యెహోవా సనిన్ధి నుండి బయటకు వెళిల్, సైనుస్తో పనిచేయుట
పారంభిoచాడు.
148 ఇపుప్డు వాడు ఇంకను పని చేయుచునాన్డు, డండి; సైనుస్, విదయ్, పటట్ణములు,
నాగరికత. అది దయయ్మునదైయునన్ది. ఎవరు దానిని పారంభిoచారు? దయయ్ము. ఈ
రోజు అది ఎవరు? దయయ్ము. మనలను నాశనము చేయు అణుబాంబులు మొదలైనవి.
మనము దానిలో జీవిసుత్నాన్ము. మనము ఇకక్డ జీవించవలసియునన్ది. మనము ఒక
జీవియై యునాన్ము మనము ఇకక్డ యుoడవలసి యునన్ది. కాని దేవుని యొకక్ ఆ
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గొపప్ నాగరికతలో, అవి ఏమియు మనకుండవు. డండి?సైనుస్ సహజమైన వాటిని
తీసుకొని, అది చేయ డని వాటిని చేయుటకు, వాటిని వంకరగా చేయుచునన్ది.
149 ఆలాగుననే శాసీత్య మతమునన్ది! అది దేవుని యొకక్ వాకయ్మును తీసుకొని,
అది తపప్క చేయవలసిన కారయ్మును చేయుటకు బదులుగా, ఒక సంఘ సంసథ్ను
తయారు చేసుత్ంది.

వారంటారు, “అదుభ్తములు జరుగురోజులు గతించిపోయినవి.”
బైబిలు చెపిప్ంది, “ ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతర ఏకరీతిగాయునాన్డు.”
“అకక్డ దైవిక సవ్సథ్త అనునది ఏదియు లేదు.” అంటారు.

150 “మీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్, సరవ్సృషిట్ కి సువారత్ను పర్కటిoచుడి. నమిమ్న వారివలన
ఈ చక కియలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటుట్దురు;
కొతత్ భాషలు మాటలాడుదురు; పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది
తాగినను అది వారికి హాని చేయదు, రోగుల మీద చేతులుoచినపుడు వారు సవ్సథ్త
నొoదుదురు,” ఏమిటి? అలాగైతే, అనిన్ దేశములు, పర్తిఒకక్రు, పర్తిజీవి! “ఇదిగో,యుగ
సమాపిత్ వరకు సదాకాలము నేను మీతో యునాన్ను,” ఆయన పరి రణ్ముగా అకక్డ
యునాన్డు!
151 ఇపుప్డు డండి, వారు సైనుస్ తీసుకొని ఇలా అంటారు “ఓ, మంచిది, మనము
సంఘము లో చేరి, మనము ఏకముగా డుకొనన్ంతవరకు మరియు మనము ఇదిగా
యుండు వరకు, లేక ఒక తినన్ని సభుయ్నిగా యుండువరకు. మనము మన చెలిల్ంపు…”
152 డండి, “అకక్డ దేవుడు అనునది ఏమియులేదు,” అని వారు చెపుప్ట లేదు. ఈ
చివరి దినములలో అబదధ్పు కీసుత్లు మీద నా టేపును మీరు వినాన్రా. డండి, అబదధ్పు
యేసులు కాదు (సాతానుకు దాని కంటే బాగా తెలుసు, డండి), కాని అబదధ్పు కీసుత్లు.
కీసుత్అనగా భావము “అభిషేకిoచబడిన వాడు.” అదుభ్తములు మరియు చక కియలు
చేయుటకు, వారు నిజముగా (దేనితో?) పరిశుదాధ్తమ్తో అభిషేకిoచబడి యునాన్రు.
మరియు వారు అవి చేసాత్రు.
153 కాని డండి, అది కిందికి వచిచ్నపుడు, మనము చివరి యుగములో యునాన్ము,
వెనుక పెంతెకొసుత్ యుగములో లేము, దానికి పైగా మనము చివరియుగములో
యునాన్ము. మొదటి యుగము వాకయ్ముతో ఆరంభమైనది. అది కీసుత్యైయునాన్డు.
మరియు చివరి యుగము వాకయ్ముతో అoతము కావాలి, అది కీసుత్యైయునాన్డు ఈ
మిగిలిన వనీన్, నేను వివరించినటుల్గా అవి తొకక్లు, అది దాని యొకక్ సం రణ్మైన

పములోనికి వచుచ్వరకు, దాని యొకక్ ఉదేద్శయ్మును నెరవేరుచ్వరకు, అవి
వాకయ్మునకు వాహకములైయునన్వి, డండి, నిజమైన గోధుమ ఏమైయునన్దో.
154 ఇపుప్డు 25వ వచనము.

ఆదాముమరల తనభారయ్ను డినపుప్డుఆమెకుమారుని కని కయీను
చంపిన హేబెలునకు పర్తిగా దేవుడు నాకు మరియొక, సంతానమును
నియమించెననుకొని
అతనికి షేతు అను పేరు పెటెట్ను. మరియు షేతునకు డ కుమారుడు
పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున
పారథ్న చేయుటఆరంభమాయెను.

155 డండి, ఆ సరప్ము యొకక్ సంతానము ఎలా సైనుస్లోనికి, విదయ్లోనికి,
పటట్ణములుకటుట్ట, సంగీతము మరియు గొపప్ కారయ్ములోనికి వెళిల్యునన్దో.
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156 కాని నీతిమoతుని యొకక్ సంతానము, అది ఎవరైయునాన్రు… డండి, హవవ్కు
సంతానము లేదు. మీకు అది తెలుసు. సీత్కి వితత్నము లేదు, ఆడది. ఆమె అండమును
కలిగియునన్ది, కాని వితత్నము కాదు. కాని డoడి, ఆమెకు ఒక సంతానము
నియమించబడెను, ఆమె వితత్నమును తీసుకొనన్ది. వితత్నమును డండి దేవుని
చేత నియమించబడిన ఆ గొపప్ సంతానము, ఆ వితత్నమును ఆమె సీవ్కరించినది.
కయీను చంపిన వానికి బదులుగా దేవుడు ఆమెకు మరొక సంతానము నియమించాడు;
ఆ శ వు, మరణము, సరప్ము యొకక్ సంతానము దేవుని యొకక్ సంతానమును
చంపెను, మీరు డండి, అకక్డ ఆ వంకరతనముతో. సీత్ దావ్రా దేవుడు ఒక సంతానానిన్
నియమించాడు, అది కీసేత్ డoడి, తిరిగి అసలైన సంతానానిన్ వెనుకకు తెచుచ్టకు.
మీరు దానిని చుశారా? కాబటిట్ మీరు డండి, వంకరగా చేయుట దావ్రా, విదయ్, జాఞ్నము
దావ్రా మరణమును తెచిచ్ంది, ఈ రోజున మనము ఏమని పిలుచుచునాన్మో, ఆ సైనుస్
మరియు మతము, అది మరణము తెచిచ్ంది. కాని దేవుడు ఆమెకు…మరొక సంతానానిన్
నియమించాడు, అపుప్డు మనిషి యెహోవా నామమున పారథ్నచేయుట ఆరంభమైనది,
తిరిగి వాకయ్ము నొదద్కు మరల వచుచ్ట పారంభమైనది. డండి?
157 గురుత్ంచుకోండి, ఈ సరప్ము యొకక్ జాడను మనము కొనిన్ వారములలో
పరిశీలించుచుండగా, ఆ సంతానమును వెంబడించండి. మీరు దానిని వెoబడిసాత్రా,
అది తినన్గా లేఖనములగుండా వెలుగునటుల్ చేసుత్ంది. దానిని గమనించండి. “దాకష్
వలిల్” మీద నా వరత్మానమును మీరు వినియునాన్రు, ఆ రెండు దాకష్ వళుళ్లు తినన్గా
ఏకముగా వచుచ్చునన్వి. అవి తినన్గా పైకి వచుచ్చునన్వి, మరియు ఎంత దగగ్రగా
కలిసివసుత్నాన్యనగా, అది చివరి దినములలో శిరసుస్ నొదద్కు వసుత్ండగా, సాధయ్మైతే
ఏరప్రచ్బడడ్ వారిని సహితము మోసపుచుచ్నంత దగగ్రగా యుంటుంది. అది ఒక గోధుమ
వలె గింజలను ముందుకు తెసుత్ంది, కాని అది గోధుమకాదు, డండి, అది గోధుమ
కాదు, అది ఇంకను తొకక్యే.
158 ఇపుప్డు, అకక్డ డండి: నాగరికత, విదయ్…నాకింకా ఇకక్డ వాసుకొనన్ పది
లేఖనములునాన్యి, మీరు డండి, కాని నేను వాటి గుoడా వెళళ్ను. అయితే దీని దావ్రా
మనము గర్హించునది ఏమనగా, విదయ్, సైనుస్, మరియు నాగరికత దయాయ్నిదైయునన్ది.
అది నిజము. అది దేవునిది కాదు. అది దయయ్మునదైయునన్ది. ఇపుప్డు, మీరు దానిని
తపప్క కలిగియుoడ రాదని నేను చెపుప్ట లేదు. లేదు, నిశచ్యముగా కాదు. కొంచెము
సేపటి తరువాత నేను దానిని చేయగలను, మనము దానిని ఋజువు చేదాద్ము: ఆ
దేవుడు…
159 సీత్ లైన మీరు, పురుషులైన మేము బటట్లు ధరించినటుల్ గానే. ఆదిలో మనము
బటట్లు ధరించవలసిన అవసరములేదు. కాని, డండి. మనము జీవిoచుచునన్
ఈ యుగములో మనము బటట్లు ధరిసాత్ము. డండి, దానిని చేయుట మనకు
నియమించబడింది. కాని ఆరంభములో మనకు లేదు, డండి, ఏలయనగా మనకు
పాపము తెలియదు. కాని ఇపుప్డు మనకు అవసరము.
160 ఇపుప్డు మనకు కారుల్ కావలసియునన్ది. ఇపుప్డు మనము ఒక సథ్లమునుoడి
మరొక సథ్లమునకు వాహనములలో వెళాళ్లి, సైనుస్, కాని అది దేవునిది కాదు, అది దేవునిది
కాదు. విదయ్లు.
161 దేవుని యొకక్ పములో యునన్ విదయ్, నాగరికత, సైనుస్, దాని యొకక్ అసలైన
సిద్తిలో యునన్ది, డండి, మనము ఏమిచేయుచునాన్మో దానికి పైగా అది వెళుతుంది.
162 ఇపుప్డు డండి, కొనిన్ నిరీణ్తమైన వాటిని వారు తీసుకొని వాటనిన్టిని ఏకము
చేసినపుడు, అది ఒక రసాయనమును ఉతప్తిత్ చేసోత్ంది, అది నాశనము చేసోత్ంది.
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ఇపుప్డు అవియునన్ సరైన సిథ్తిలో వాటిని ఉంచండి, అవి బాగుంటాయి; వాటిని ఏకము
చేసినపుడు, అదoతా తపుప్యైయునన్ది. డండి? డండి, అది మరణము తెసుత్ంది.
163 నీవు దేవుని యొకక్ వాకయ్మును తీసుకొని, ఈ లోకసంబంధమైన మతములో
యుoచినపుడు, నీకై నీవు మరణమును తెచుచ్కుంటావు. అది అంశమును చంపివేసుత్ంది.
నా భావము మీకు అరథ్మైనదా? అది వయ్కిత్ని చంపివేసుత్ంది. నీవంటావు, “మంచిది,
ఇపుప్డు డు, నీవు దేవుని నమామ్వు.”

“ఓ, ఇపుప్డు, నీవుదానినినమమ్వలసినపనిలేదు. నీవు నమిమ్నటెల్తే…మా సంఘము.”
అంటే తినన్గా అకక్డే ఆ అంశమును లోతుగా చంపివేసుత్ంది.
164 నీవు సమసత్ పర్కక్కు పడిపోనివావ్లి, మరియు వాకయ్మును మాతర్మే తీసుకోవాలి.
తినన్గా ఆ వాకయ్ముతో నిలిచియుoడుము. దేవుడు ఆ పర్కారము చెపిప్నపుడు, అది సరిగాగ్
అదేయైయునన్ది. విదయ్ దేనిని ఋజువు చేసినా నేను లెకక్చెయయ్ను.
165 నోవహు దినములలో ఆకాశములలో అకక్డ నీరు లేదని వారు ఋజువు
చేయగలిగారు. కాని దేవుడు పై నుండి నీరువసుత్ందని చెపాప్డు, అది వచిచ్ంది. అది
నిజము.
166 “పైనుండి పడుటకు అకక్డ అగిన్లేదని” వారు ఈ రోజు చెపుతారు. కాని
గమనించు, అది ఒక రోజు పడుతుంది. హ, హ. “మనము ఇది మరియు అది ఎలా
చేయబోవుచునాన్ము?” దేవుడు దానిని చేయుట గమనిoచండి. ఆయన చేసాత్డు. అది
దానిని చేసుత్ందని ఆయన చెపాప్డు.
167 ఆ వితత్నము ఎకక్డో దానిని పటుట్కొంటుoది దేవునికి మహిమ! ఈ రోజు ఆయన
కేవలము ఎదురు సుత్నన్ది దేనికొరకనగా, ఒక పరుపు నేల, ఎకక్డో అది పడకగా
యుoటుoది.
168 అది ఎవరిలోనో పారంభమవుతుంది, వారు దానిని వంకరగా చేసాత్రు, వాడు
హవవ్కు చేసినటుల్గా దానికి మందు చలుల్తాడు, ఏలయనగా అమె పరుపు నుంచి దేవుని
యొకక్ కుమారులను కనవలసి యుండెను, సాతాను కుమారులు కాదు. అయితే ఆమె
ఒక పరుపు నేలగాయునన్ది, మరియు అది తపుప్ సథ్లములో పడియునన్ది. ఆలాగునే
వాకయ్ము ఒక అవిశావ్సిలో పడినపుడు, లేక ఒక అనుమానించు వయ్కిత్లో పడినపుడు, లేక
ఒక సందేహించు వయ్కిత్లో పడినపుడు, అది వారిలోనుండి ఒక సంఘసభుయ్ని ఉతప్తిత్
చేసుత్ంది, కాని ఎనన్డు ఒక దేవుని యొకక్ కుమారుని లేక ఒక దేవుని యొకక్ కుమారెత్ను
గాని ఉతప్తిత్ చేయదు. వారి జుటుట్ పెంచుకోమమ్ని వారికి మీరు చెపప్ండి; నీ ముఖము
మీదే వారు నవువ్తారు.ఇదిలేకఅదిచేయమని మీరు వారికి చెపిప్నపుడు, లేక ఒక మనిషి
చెపిప్నపుప్డు, వారు నీ ముఖము మీదనే నవువ్తారు. వారు దేవుని యొకక్ కుమారులు
కారు. అది తపుప్డు పడకనేలయైయునన్ది, ఇoకను వారు వితత్నములు కలిగియునాన్రు.

డండి, అబదధ్పు అభిషికుత్లు? వారు అభిషేకిoచబడాడ్రు, అవును, అదుభ్తములు,
చక కియలు చేయుటకు, భాషలతో మాటాల్డుటకు వారు పరిశుదాధ్తమ్తో అభిషేకించ

బడియునాన్రు.
169 యేసు అనాన్డు, “ఆ దినమున అనేకులు ననున్ సి, ‘పర్భువా, పర్భువా, మేము
దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అదుభ్తములు, గొపప్కారయ్ములు
చేయలేదా?”’ ఆయననాన్డు, “అకర్మము చేయువారలారా, నా యొదద్ నుండి
తొలగిపొండి.”
170 అకర్మము అనగా ఏమిటి? దావీదనాన్డు, “నేను నా హృదయములో అకర్మమును
దాచుకునన్ యెడల, దేవుడు నా మనవి వినకపోవును.” డండి?
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171 అకర్మము అనగా, దానిని తపప్క చేయవలసియునన్దని నీకు తెలుసు, అయినను
నీవు దానిని చేయవు. నీకు అది బాగా తెలుసు, కాని నీవు దానిని చేయవు. వారు
వాకయ్ముతో తపప్క నిలబడి యుoడాలని తెలుసు, కాని సంఘమును బటిట్. లేక ఎవరినో
బటిట్, లేక దేని కొరకో, వాకయ్మునకు రముగా పారిపోతావు, మరియు సంసథ్ చెపిప్న
దానిని చేసాత్వు. “బాగుంది, నా సoఘము దానిని తపప్క ఇలా చేయాలని చెపిప్ంది, నేను
దానిని అందుకే ఈ విధముగా నముమ్తాను.”
172 డు, అది తినన్గా నీ ముందునన్ది, నీవు దానిని తపప్క చేయరాదు. అదే అకర్మము.
“అకర్మము చేయువారలారా, నా యొదద్నుండి తొలగిపొండి.”
173 1 కోరింథీ 13వ అధాయ్యములో గొపప్ పరిశుదుధ్డైన పౌలు వైపు డండి,
అతడనాన్డు, “నేను మనుషుయ్ల భాషలతోను దేవ తల భాషలతో మాటాల్డినను…”
ఇపుప్డు మీరు కాని లేక ఎవరైనా పరిశుదాధ్తమ్కు దానిని ఋజువుగా తీసుకొంటారా?
పౌలు అనాన్డు, “నేను మనుషుయ్ల భాషలతోను, దేవ తల భాషలతోను మాటాల్డినను,
పేమలేని వాడనైతే” వయ్రుధ్డను ఇకక్డ మీ మధయ్ అందరు కలిగియునన్టుల్గా, “నేను
వయ్రుధ్డను.” డండి.
174 నీవు భాషలతో మాటాల్డవచుచ్, అవును, కారణము అది వాకయ్మైయునన్ది. ఒక
బోధకుడు ఈ వాకయ్మును తీసుకొని, ముందుకు వెళిల్ దానిని బోధిoచి, ఆ వాకయ్మును
చెపుతాడు, మరియు ఆ వాకయ్ము ఎదుగుతుంది. డండి? కాని నిజమైన దేవుని యొకక్
సజీవమైన జీవి, వాకయ్మునంతా, దాని ఉదేద్శయ్మునంతా తీసుకొంటాడు. “మనుషుయ్డు
రొటెట్వలన మాతర్ము కాదు గాని, దేవుని నోటనుండి వచుచ్ పర్తిమాట వలన జీవించును.”
నీవు దానితో మరి ఏదైనా కలిపితే, నీవు ఒక వంకరచేయబడిన చెటుట్ను పొందుతావు.
175 నేను ఒక గోధుమతో పారంభిoచి, దానితో ఒక గురుగు గింజ నుంచి, వాటిని
ఏకముగా కలిపి సంకరము చేసినటెల్తే, అది పిపొప్డి దావ్రా జరుగుతుంది, ఆ పిపొప్డిని
దాని మీద యుoచినపుడు, నాకు ఇపుప్డు ఒక గోధుమ గురుగు వచిచ్ంది. డండి? అది
గోధుమ వలె కనబడుతుంది, మరియు ఇంకను అది ఒక గురుగైయునన్ది. అది నిజమైన
జీవము కాదు, అది తిరిగి తనున్తాను ఉతప్తిత్ చేసుకొనలేదు. డండి? అది ముందుకు
వచిచ్ంది, కాని అది తనున్ తాను ఉతప్తిత్చేసుకొనలేదు.
176 ఒక గాడిద, ఒక ఆడ గుఱఱ్ముతో సంకరము చేసినపుడు, అది ఒక కoచర గాడిదను
కంటుంది, ఆ కoచరగాడిద దానికై అది తనున్తాను ఉతప్తిత్ చేసుకొనలేదు.
177 “పర్తి మాట దానియొకక్ జాతిని ఉతప్తిత్ చేసుత్ంది.” డండి, అది ఒకక్సారి
సంకరము చేయబడగలదు, అపుప్డు అది ఒక సంసథ్గా బయటకు వసుత్ంది, ఒకక్సారి,
కాని అది తనున్తాను ఉతప్తిత్ చేసుకొనలేదు. అది మరొక సంసథ్ను కంటుంది. థరన్,
మరల థరన్ తో సంకరము చేయబడలేదు; అది ఒక మెథడిషుట్ను తెచిచ్ంది. మరియు
మెథడిషుట్ ఒక పెంతుకొసుత్ను తెచిచ్ంది. డండి, అది తిరిగి తనున్తాను ఉతప్తిత్
చేసుకొనలేదు, ఏలయనగా అది చనిపోయింది.. దేవుడు ఒక ఉజీజ్వమును, ఒక సంసథ్లో
ఎనన్డైనా పారoభిoచాడా? మీ చరితర్ను డండి. ఆయన ఎనన్ చేయలేదు. అది
ఉజీజ్వము వెనుక నిరిమ్ంచబడిన సంసథ్యైయునన్ది.
178 నీతికరణము అను వరత్మానముతో దైవజనుడైన థరు, ముందుకు వచిచ్నపుప్డు,
ఆయన వెనుక థరన్ సంఘము వచిచ్యునన్ది. వారు ఎనన్డు పైకి నిరిమ్ంచబడలేదు.
179 తరువాత దేవుడు జాన్ వెసీల్ అను పేరుతో మరొక మనిషిని పంపాడు, దాని వెనుక
ఉజీజ్వము వచిచ్ంది. వారు ఏమిచేశారు? సంసథ్గా మారారు. అది ఎనన్డు దానిని అది తిరిగి
తేలేకపోయింది. డండి, అది నిరీవ్రయ్ముగా మారింది.
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180 హలెల్ య! కాని దేవుని యొకక్ వాకయ్ము నిరంతర నిలుసుత్ంది! అది సతయ్ము.
అది దాని యొకక్ జాతినితెసుత్ంది.
181 ఇకక్డ ఒక పెంతెకొసుత్ సంఘము దాని యొకక్ మారగ్ము వెంబడి వచిచ్ంది, అతడు
చేయలేడు; అది ఏమి చేసిందో డండి. సంసథ్గా మారింది. అది తనున్తాను తిరిగి
ఉతప్తిత్ చేసుకోలేదు. వారు ఓరల్ రాబర్ట్ ను, సమసత్మును దేశమంతా కలిగియునాన్, అది
దానిని చేయలేదు. అది తినన్గా వెనుకకు పాత కంచరగాడిద జాతితోనే వేలాడుతుంది.
అది చేయలేదు! దానికి ఎనిన్ ఇంజకష్నుల్ ఇచిచ్నపప్టికీ లెకక్కాదు, అది ఇంకను; అది
ఎనిన్ ఆతమ్ సoబంధమైన కారయ్ములు కలిగియునన్ను, అది ఏమి కలిగియునన్పప్టికి…
మీరు, ఇపుప్డు పెదద్ వారైయునాన్రు, నేను దేనిని రిచ్ మాటాల్డుచునాన్నో మీకు
తెలుసు. అది ఎంతమంది భరత్లను మరియు భారయ్లను కలిగియునన్పప్టికి లెకక్లేదు,
ఇంకేమైనపప్టికి, అది ఎంత మంది చినన్ సహోదరీలను బయట నిరిమ్ంచినపప్టికీ,
చినన్సంఘమును సంసథ్లను నిరిమ్ంచినపప్టికి లెకక్కాదు. అది ఒక ఉజీజ్వమును కనలేదు.
అది ముగించబడింది. అది దేవుని యొకక్ వాకయ్ముతో, లోకము అoటు కటట్బడింది,
మరియు అది తనున్తాను తిరిగి ఉతప్తిత్ చేసుకొనలేదు. దేవుడు మరొక దానిని ఏదో
చేసి ఆయన వాకయ్మును ముందుకు నడిపిoచుట పారంభిసాత్డు; మరియు అది సంసథ్గా
మారితే, అది డా చనిపోతుంది! అది సతయ్ము. అది దానిని ఉతప్తిత్ చేయలేదు,
ఏలయనగా అది ఒక సంకరజాతియైయునన్ది. అది ఖచిచ్తముగా.
182 ఈ రోజు మీ యొకక్ సంకరజాతి మొకక్జొనన్ వైపు డండి, వారoటారు, “అది
శేషట్మైన మొకక్ జొనన్.” అది ఒక హంతకుడు. అదే నినున్ చంపుతునన్ది. మన శరీరములు
దాని కొరకు చేయబడలేదు. మీ యొకక్ శరీరములు అసలైన మొకక్ జొనన్ కొరకు తయారు
చేయబడాడ్యి. ఆ కారణమును బటిట్యే వారు దృఢముగా యునాన్రు. పురుషులు, డెబబ్ది
లేక ఎనభై సంవతస్రములు దృఢముగా మరియు కరుకుగా జీవించారు. డండి,
వారు సహజమైన వాటి దావ్రా జీవించారు. ఆ పరవ్తముల మీద యునన్ ముసలి
వారిని డండి, వారు అసలైన ధానయ్ములు మరియు దుపిప్ మాంసము దావ్రా
జీవించారు. పటట్ణములో యునన్ మనిషిని ఇకక్డ యుంచండి, అతడు ముపప్యి లేక
నలభై సంవతస్రములకు అతడు దారి వెంబడి ఒలికిపోతునన్ వాడుగా యుంటాడు.
మృదువుగా? నిశచ్యముగా! నేను ఈ అంశము నుండి వెళిళ్పోతాను. నేను చేయవదాద్?
183 గమనించండి, అయితే నేను దానిని నీ మీద యుoచుటకు పర్యతన్ము
చేయుచునాన్ను, అదే నాగరికత, దానినే మనము సంసక్తి అని పిలుసాత్ము సంసక్తి,
మీరు దానిని రిచ్ ఎకుక్వ వింటారు. ఇపుప్డు, సంసక్తిని రిచ్న నా అంచనాను
మీరు ఎనన్డైనా వినాన్రా? ఒక కుందేలునే మనిషి చంపలేనంత, తగినంత నరములేని
వాడుగాయునాన్డు, కాని ఎవరో దానిని చంపిన తరువాత దానితో కడుపునిండా
తిoటాడు. కాబటిట్, నేను సంసక్తి రిచ్ ఆలోచించేది అదే, మీరు డండి. అది నిజము,

డండి. మనము చేయలేము…
184 దేవుడుసంసక్తిదావ్రా ఒక మనిషి లోనికి రాడు. నీవు అతనిని దేవునిలోనికిసంసక్తి
చేయలేవు. అతడు దేవుని యొకక్ భుజముగా దేవుని నుండి పుటిట్యునాన్డు, ఎలల్పుప్
దేవుడైయునాన్డు, దేవుడు తపప్ ఎనన్డు ఆయన మరొకటిగా యుండడు. నీవు దానిలోనికి
సంసక్తిగా చేయబడలేవు.
185 ఇపుప్డు, వాడు వాడి జాతి యొకక్ ఏదెనును, వంకరగా చేయబడిన వితత్నము
దావ్రా కలిగియునాన్డు! ఇపుప్డు సాతానుడు తన గొపప్ ఏదెనును తయారు చేశాడు.
అది ఏమిటి? సంసక్తి, సైనుస్, అందమైన సంఘములు, ఎతెత్న గోపురములు, చకక్ని
మెరుగు దిదద్బడిన బోధకులు, విదయ్: “డి ఏ., డి., పిహెచ్.డి., ఎల్ఎల్.డి., డాకట్ర్ ఆఫ్
లిటరేచర్, డాకట్ర్ ఆఫ్ డివినిటి, డాకట్రుల్!” నీవు దానిని ఉచచ్రించిన పర్తిసారి, అది అంత
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ఎకుక్వ రముగా అతనిని దేవునినుండి తీసుకొని వెళుతుంది, అతనిని సతయ్మునకు
రముగా నెటిట్వేసుత్ంది. మరియు ఎవరైనా అకక్డ నిలబడి ఇలాంటి మాటలను వాడుట

సంఘమునకు ఇషట్ము లేదు, అదే, “గుదుద్ట, చేదుట, మోయుట, పెదద్ వదులైన సంచులు,
వదులు.” వారికి ఇషట్ము లేదు. వారికి ఏదో అందమైనది కావాలి.
186 దానినే కయీను తన మనసుస్లో కలిగియునాన్డు (ఆదిలో వారి యొకక్ తండి),

మియొకక్ ఫలములను మరియు పుషప్ములను అరిప్ంచాడు, కాని దేవుడు బలి
అరప్ణను కోరాడు, దేవుని యొకక్ పర్తయ్కష్తతోయునన్ మనిషికి: అది రకత్మైయునన్ది! వారు
ఇపుప్డు చెపుప్చునన్టుల్గా అది ఒక బేరిపండు కాదు, ఒక అతిత్పండుకాదు, ఒక జలద్రు
పండుకాదు, ఒక ఎరర్ని పండుకాదు: కాని అది రకత్మే మనలను ఏదెను తోట నుండి
బయటకు తెచిచ్ంది, ఒక హీనమైన రకత్ము, ఒక సీత్ తన యొకక్ గరభ్ములో ఒక తపుప్
వయ్కిత్యొకక్ వితత్నమును నాటనిచిచ్ంది, దానిని పారంభిoచింది.
187 ఇపుప్డు నేను దేనిని రిచ్ మాటాల్డుచునాన్నో, ఈ వరత్మానము
సమయానుసారమైనదని, దానిని ఋజువు చేయుట మీరు కనుగొంటారు, ఈ
దినమున సంకరము చేయుచునన్, ఒక చురుకైన జాతిని తయారు చేయుచునన్
దినములను.సంకరము చేయుటను, డండి వృకష్జీవములో డండి. పోయిన
వేసవిలో…
188 అది వేసవిలోయైయునన్ది, ఒక చినన్ అడవి జాతిపుషప్మును నేను కలిగియునాన్ను
(అతడు కొనిన్ నిముషములు కితము నాకు పిసుత్నాన్డు, అది నా మనసుస్లో కి
వచిచ్ంది), ఒక చినన్ అడవిజాతి పుషప్మును నేను ఇకక్డ మంచము దగగ్ర కలిగియునాన్ను,
నేను రోజుకు రెండుసారుల్, అది సజీవముగా యుండుటకు దానికి నీరు పోయాలి, అది
ఒక అంటు కటట్బడిన మొకక్. కాని అది మరొక పసుపురంగు పుషప్మునుoడి లముగా
వచిచ్ంది, ఈ పుషప్మును తయారు చేయుటకు అది దీనితో అంటుకటట్బడింది.
189 ఆ చినన్ వాడు అకక్డ బయట నిలబడియునాన్డు, నీవు పది అడుగులు నేలలో
తర్వివ్నా, కనీసము ఉమిమ్వేయుటకు చాలినంత చెమమ్ అకక్డ యుండదు. డండి,
అది కేవలము మటిట్లో జీవిసుత్ంది, అది ఎంతో చకక్గా యుంది, దానికి నీవు నీరు
పోయనవసరము లేదు. అది అసలైనదై యునన్ది. అది సంకరము చేయబడినది కాదు.
దానితో ఏది కలగలుపు కాదు, అది నిజమైన పుషప్ము.
190 అయితే ఇది, దేనితోనో కలగలుపైంది, దానికి నీరు పో త్యుండాలి మరియు
బుజజ్గించాలి, పెంపు చేయాలి. డండి? దానికైతే నీవుఆలాగుచేయవలసిన పని లేదు;
దాని మీదకు ఏ పురుగులు రావు. వాటిని తోలివేయుటకు నీవు మందు చలాల్లి, సమసత్ము
చేయాలి; అపుప్డే దోమలు, ఈగలు దానినుండి వెళిళ్పోతాయి. నీవు ఆలాగు చేయకపోతే,
అది దానిని చంపివేసుత్ంది.

కాని దీని మీదకు ఒకక్ దోమ దాని దగగ్రకు రాదు!
191 ఓ, అది ఒక నిజమైన, యధారథ్మైన, తిరిగి జనిమ్ంచిన కైసత్వుడై యునాన్డు. నీవు కోరిన
దేనితోనైన నీవు అతనిని శోధించవచుచ్. కాని అతడు ఇంకను ఒక కైసత్వుడైయునాన్డు.
నీవు కోరుకునన్టుల్ శోధించవచుచ్, కాని ఆమె ఒక నిజమైన కైసత్వరాలైయునన్ది.
192 ఇకక్డ యునన్ సోదరులలో ఒకరి యొదద్నునన్ ఒక సీత్, మీలో కొందరు, మొనన్టి
దినమున వారి సంఘము నాకు ఒక ఉతత్రము వాసింది. అనన్ది, “బానాహ్ం సోదరుడా,
నా తండి ననున్ బేస్ బాల్ గేమ్ ఆడుటకు ననున్ వెళళ్నిచుచ్టలేదు, ఆమె అనన్ది మనము
నముమ్తాము…” పనెన్ండు సంవతస్రములు బాలిక, “బానాహ్ం సోదరుడా, నీవు దేవుని
యొకక్ వాకయ్మును కలిగియునాన్వని మేము నముమ్తాము, ఇపుప్డు నీవు మాకు ఏమి
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చెపుతావు.” అనన్ది, “ఒక రకముగా నానన్ తపుప్యైయునాన్డా. కాని,” చెపప్ండి, “నీవు ఏమి
చేపుతావో అది నేను నముమ్తాను.” ఇపుప్డు, ఆ తియయ్ని చినన్ బాలిక, డండి.
193 కాబటిట్ నేను అనుకొనాన్ను, “సరే,” నేననాన్ను, “హానీ, డు, నీవు ఒక
కైసత్వరాలువైయునన్టెల్తే. నీవు ఎకక్డైనను ఒక కైసత్వరాలువే. నీవు ఎకక్డ యునన్పప్టికి
లెకక్కాదు, నీవు ఇంకను ఒక కైసత్వరాలువైయునాన్వు. కాని,” నేననాన్ను, “నీవు డు,
ఆ బాసెక్ట్ బాల్, అదే సథ్లములో, నానన్గారు. ఆలోచిoచునది ఏమనగా, పిలల్లు
పర్తిజఞ్ చేసి, ఆ విధముగా ముందుకు వెళుత్నాన్రు. నీవు ఒక కైసత్వరాలువని నేను
ఇంకను నముమ్చునాన్ను. కాని నీవు డు, నానన్ నీకంటే మరి ఎకుక్వుగా జీవితములో
వృదిధ్చెందినాడు. డు?” ఇపుప్డు, నేననాన్ను, “ఇపుప్డు నీకు పనెన్ండు సంవతస్రములు
మరియు నీ చెలిల్కి నాలుగు సంవతస్రములనాన్వు, నీవు పేపరు బొమమ్లను కతిత్రించుమని
కోరుతుంది. ‘ఓ, ముందుకు వెళుళ్ము. పేపరు బొమమ్లను కతిత్రించుటకు నాకు
సమయము లేదని నీవంటావు.’ డు, నీవు మరెకుక్వగా నీ చినన్ సహోదరి కంటే వృదిద్
చెందావు.”
194 ఇపుప్డు సంఘము అకక్డే తపప్క యుoడవలసియునన్ది, ఇంకా ఎకుక్వగా దేవుని
యొకక్ వాకయ్ములో వృదిద్ చెందవలసిన యునన్ది, మెథడిషుట్కాదు, బాపిట్సుట్ కాదు,
పెంతెకొసుత్ కాదు, పెసిభ్టేరియన్ కాదు; కాని వాకయ్ములో, దేవుని యొకక్ కుమారులు
మరియు కుమారెత్లుగా వృదిద్ చెందవలసియునన్ది. హ! మంచిది. మంచిది. వరత్మానము
కాలానుసారముగా, ఋజువు చేయబడింది.
195 సైనుస్ దావ్రా, అతని శాసీత్య పరిశోధన దావ్రా, మీరు డండి, వారు సమసత్మును
వంకరగా చేయుటకు, ఒక భినన్మైన వితత్నమును తయారు చేయుటకు, ఒక భినన్మైన
దేనినో తయారు చేయుటకు పర్యతిన్ంచారు.
196 మన సహోదరీల వైపు డండి. వారు ఎంత చకక్గా కనపడుచునాన్రో కొదిద్
సేపటి కితము నేను ఎతిత్ పాను. ఓ, నీవు వారిని పర్పంచ పోటీలో ఈ గోల్రియ శావ్న్
సన్ కొందరితో, ఈ కాలిఫోరిన్యా లోని, సగము నగన్మైన దుసుత్లు ధరించిన వారితో
వారిని నిలబెటిట్నటెల్తే, వారు దానికి ఒక పది లకష్ల మైళుళ్ రములో తపిప్పోతారు.
అయితే వారి యొకక్ పేరు, పేరు పర్ఖాయ్తులు గర్ంధములో లేదు, అది జీవగర్ంథములో
యునన్ది, డండి, హ, హ. “ఒక దీనమైన మరియు సాతీవ్క మైన ఆతమ్, దేవునికి
ఒక గొపప్ సంపదయై యునన్ది.” మన సీత్ల గురిoచి బైబిలు చెపిప్నదేమనగా, “భరత్లకు
లోబడుట దావ్రా, మాధురయ్మైన, దీనమైన మరియు సాతీవ్కముతో తముమ్ను తాము
అలంకరించుకోవాలి.” అదే దేవుని యొకక్ దృషిట్లో గొపప్ వెలయైయునన్ది. డండి,
అది సతయ్ము.
197 ఇకక్డ యునన్ వారంద కాదు, వారు చేసినది అదియే, మాక్స్ కంపెనీవారు
సీత్లను భాహయ్ముగా సౌందరయ్ముగా చేసారు, అది సాతానుడై యునన్ది. ఆ
సరుకంతా దయయ్మునదై యునన్ది. మీకు అది తెలుసా? నిశచ్యముగా. అది అంతా
దయయ్మునదైయునన్ది.
198 నా భారయ్ చకక్గా యవవ్నసుథ్రాలుగా యునన్పుప్డు, ఆమె రంగులు వేయలేదు.
లేదు. మోకాళుళ్ కింద వరకు బటట్లతో, అలా ఆమె పైకి వచిచ్ంది, నేను ఆమెకు
యేసునామములో బాపిత్సమ్మును ఇచాచ్ను, డండి. కాని ఇపుప్డు ఆమె వృదుధ్రాలగు
చునన్ది, ఆమె అనన్ది, “నేను ఎంతో ముడుతలు పడిపోతునాన్ను.”
199 నేననాన్ను, “నీకు తెలుసా, నీవు వృదుధ్రాలు వగు చుండగా, నా కళుళ్ మసకగా
మారుతునాన్యి, మరియు ఇది వరకు నీవు ఎలా యుండి యునాన్వో నాకు గురుత్నన్ది,
మరియు నా హృదయములో నాకు తెలుసు, ఒక దినమున నీవు ఎలా యుoడబోవు
చునాన్వో నాకు తెలుసు. డు? డు? డు, తియయ్ని మరియు నిమమ్ళమైన
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ఆతమ్ను కలిగియునన్ నీవు, దేవుడు ఒక దినమున తిరిగి ఏకముగా మనలను ఆలాగునే
చేయబోవుచునాన్డు. అది అదే, తరువాత అపుప్డు మనము ఇక ఎనన్టికిని మారము.”
కాబటిట్ ఎందుకు…
200 కాని, మీరు డండి, నోవహు దినములలో దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లను

సినపుడు, వారు చకక్గా యునాన్రు, అపుప్డు వారు వారి కొరకు సీత్లను, భారయ్లుగా
తీసుకొనాన్రు. డండి, దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లను శారు. ’ఏలయనగా
వారు లైంగికముగా ఆకరష్ణీయముగా యుoడునటుల్ వసత్ములు ధరించారు: వారు సీత్లను
మోహించి, వారి కొరకు వెళాళ్రు, డండి.
201 దానికి పైగా దేవుని యొకక్ కుమారులైన మీరు కనబడుటను బటిట్ నేను కృతజుఞ్డను,

డండి, ఆ సీత్లు ఎలా తముమ్ను తాము తయారు చేసుకొనుచునాన్రో, డండి?
202 కాని అది ఏమిటి? అదoతా చకక్దనము. అది సంకరము చేయుట. వారిలో
కొందరిని తీసుకొని వారి ముఖములు కడగండి, వారు ఎలా కనబడతారో నీకు తెలియదు.

డండి? అది సతయ్ము. ఒక రంపపు బేల్డుతోనే పోరాడేటoత కోపమును నీవు
కలిగియుoడవచుచ్, రోతగా, ముకోక్పిగా, మురికిగా వుండవచుచ్, ఇతర పురుషునితో
పరుగులు తీసాత్వు.
203 నా భారయ్యైనా, నేను లెకక్ చెయయ్ను, ఏ సీత్లోయైనా నేను నమమ్కతవ్మును
గౌరవిసాత్ను. నేను చినన్ బాలుడిగా యుంటిని, నేను ఎలల్పుప్ చెపాప్ను, “ఒక నలల్జాతి
సీత్ నమమ్కముగా యుoడగోరినటెల్తే, నేను ఆమెను ఆ మారగ్ములో యుంచుటకు నేను
నా యొకక్ చివరి రకత్పు బొటుట్ను చిందిసాత్ను.” ఏది యధారథ్మో దానిని గౌరవిసాత్ను,
నిజమైన కారయ్ము. నా జీవితమంతా దాని దావ్రా జీవిoచుటకు నేను పర్యతన్ము చేశాను.
అపుప్డు నేను యవవ్నుడను. ఇపుప్డు నేను వృదుద్డను, నేను, నా ఆలోచనలు ఒకక్ రవవ్ంత
మారలేదు. డండి?
204 సైనుస్, అదే న నాలో హవవ్చేసిoది, ఆమెను వంకరగా చేయుటకు వాడు
సంఘమునకు డా అదే చేసాడు. మనము కలిగియునన్ ఈ అధునాతన ఏదెనులో, వాడి
యొకక్ సంకరజాతి సంఘము దావ్రా, వాడి పర్ణాళికలను కొనసాగించాడు. మనము ఒక
శాసీత్య ఏదెనులో జీవిoచుచునాన్ము, సాతానుని ఏదెను, ఒక శాసీత్య ఏదెను.
205 మీరు కోరినటెల్తే నేను మీకు దానిని ఎతిత్ పిసాత్ను. యెషయా 14:12 లో డండి,
12 మరియు 14 వచనములు.

…సాతాను తనలో తాను అనుకొనాన్డు, మహోనన్తునికిపైగాననున్నేను
హెచిచ్oచుకొంటాను.

వాడు ఒక రాజయ్మును కలిగి, దేవుని యొకక్ కుమారులు సహితము వాడిని
ఆరాధిoచాలని కోరాడు.

206 ఖచిచ్తముగా వాడు చేసినది అదియే. వాడు దానిని సంఘము దావ్రా, మతము
దావ్రా, ఆదిలో మతమును పారంభిoచినటుల్ గానే చేసాడు. వాడు దానిని చేసాడు.
207 ఇంకా పర్వకత్యైన పౌలు సాడు, 2థెసస్ 2వ అధాయ్యము లో ఈ దినమున
యునన్ గొపప్ శాసీత్య ఏదెనుగా అది పుదిదుద్కొనుటను, సైనుస్, విదయ్ నాగరికతను,

సాడు. చివరిగావాడు, తనకై తాను, ఐకయ్సంఘముల ఉదయ్మముగా పుదిదద్బడి,
అకక్డ అనిన్ సంఘములు అతనికి నమసాక్రము చేసాత్యి. అది ఏమిటో డండి? అదే
మోసము చేయు ఆతమ్, పర్జల మధయ్లో పని చేయుచునన్ది; దేవుని యొకక్ కుమారులు,
దేవుని యొకక్ పోలికలో చేయబడాడ్రు; మరియు నరుల యొకక్ కుమారెత్లు నరుల
పోలికలో చేయబడాడ్రు, వాడు హవవ్కు చేసినటుల్గా వారు అబదధ్మును తీసుకొనాన్రు,
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వాడి సొంత శాసీత్య, విదయ్, నాగరికత, అను ఎతుత్గడల దావ్రా, తనకు తాను ఒక
అధునాతన, శాసీత్య మరణపు ఏదెను వచుచ్వరకు. తనున్ తా పుదిదుద్కొనాన్డు.
208 అకక్డ, దేవుడు వాకయ్ము దావ్రా మరణములేని ఏదెనును కలిగి యుండునటుల్గా
మాటాల్డాడు; సైనుస్ లేదు, విదయ్ లేదు, ఈ రోజు మనము కలిగియునన్టుల్గా, లేక
నాగరికత లేదు.
209 ఇపుప్డు మీరు శారా, దానిని గర్హించారా? డండి, ఇపుప్డు వాడు తన
ఏదెనును కలిగియునాన్డు. సంఘములనిన్టి వైపు డండి, వాడిని ఆరాధిసుత్నాన్రు.
రెండవ థెసస్లోనికయులో ఇకక్డ అతడు చెపాప్డు

…తాను దేవుడనని తనున్ కనపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో
రుచ్ండును,…
మరియు అంద … జగతుత్ పునాదికి ముందే గొరె పిలల్ యొకక్ జీవ
గర్ంథములో…ఎవరెవరి పేరుల్ వాయబడలేదో, వారంద మిమీద
వాడికి నమసక్రిసాత్రు.

210 డండి, అది ఒక అధునాతన ఏదెను. ఇపుప్డు వాడు తనకై తానుగా ఏమి
చేసుత్నాన్డు? వాడు తనున్ తానే నడుపుకొనుచునాన్డు, వాడి యొకక్ గొపప్ చివరి భకష్ణ,
రోము, ఏదెను సథ్లము.
211 మొనన్టి దినమున పోపు ఎకక్డకు వచాచ్డో మీరు శారా? ఆ
పద డులనిన్యు అపుప్డే ఎలా సంభవించియునన్వో, మీరు గమనించారా? అతడు
పద డు మాటలు మాటాల్డాడు, పద డు మంది సంసాక్రమును తీసుకొనాన్రు,
యంకీ సేట్డియంలో మాటాల్డాడు, అది పద డు, సమాసత్ము పద డే.
212 మన దేశము యొకక్ నంబరు పద డు, పర్కటన 13వ అధాయ్యములో
పర్తయ్కష్మవుతుంది; పద డు చారలు, పద డు నకష్తాలు, పద డు కడీడ్లు,
నాణెముల మీద పద డు నంబరుల్, నాణెములమీద పద డు, నకష్తర్ములలో
సమసత్ము పద డే, ఒక సీత్.
213 సీత్కి శిరసెస్న పోపు ఇకక్డకు వచాచ్డు; సైనుస్ యొకక్ అబదధ్పు వధువునకు,
అబదధ్పు కీసుత్ విరోధి. అదే మన పశిచ్మ పర్పంచమైన అమెరికా, పర్పంచమును
శాసీత్య పర్గతిలోనికి నడిపించింది. అతని యొకక్ శాసీత్య సంఘములోనికి, ఆమె
యొదద్కు వసుత్నాన్డు, డండి, పొటెసెట్ంటు వారంద పద డు మీద అతనికి
నమసక్రించు చునాన్రు. మీరు దానిని శారా? సమసత్ పద డై యునన్ది.
మన దేశమంతా, సమసత్ము పద డై యునన్ది, ఒక సీత్ యొకక్ పర్పంచము. డండి,
మనమికక్డ యునాన్ము, మనము దానిని పొందాము. ఏదెను తోటలో అది ఒక సీత్ యొకక్
పర్పంచముగా మారింది, కాని ఒక రోజు అది దేవుని యొకక్ పర్పంచముగాయుంటుంది.
ఇపుప్డు గమనించండి.

ఇపుప్డు, ఈ పర్వకత్లంద డా దానిని రిచ్ ముందే చెపాప్రు.
214 ఇపుప్డు మరల అంతా తిరిగి, దేవుడు జలముల పై అలాల్డుటకు ముందు
యుoడినటుల్గానే, ఒక ఆతమ్ సంబంధమైన గలిబిలిగాయునన్ది. నిశచ్యముగా, అది
కలిగియునన్ది.
215 ఇకక్డ గమనించండి, రెండవ ఏదెను మొదటి దానివలె మాదిరిగా చేయబడింది,
సాధయ్మైతే ఎనున్కొనబడినవారిని సహితము మోసగించుటకు. ఇపుప్డు దానిని
గమనించండి. కొనిన్ నిమిషములలో ఇకక్డ నేను దానిని పోలచ్బోవుచునాన్ను. ఇపుప్డు
నేను ఆపవలసియునన్ది; ’ఏలయనగా పదకొండు గంటలు కావసుత్ంది, కాబటిట్ వినండి.
అకక్డ రెండు ఏదెనులు, ఈ ఏదెను ఎలా మాదిరిగా చేయుటకు పర్యతిన్ంచినదో,
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ఆదిలో సాతాను నిజమైన ఏదెను లో హవవ్కు చేసినటుల్గానే, మొదటి ఏదెను. కొంచెము
వాటిని గమనించండి, ఇపుప్డు ఏకముగా మాదిరి చేయబడాడ్యి. డoడి, ఇపుప్డు
మనము దానిని పొందాము, మనము జీవిoచుచునన్ ఒక శాసీత్య ఏదెను, పర్తియొకక్రు
గర్హించారా. డండి? ఇపుప్డు, ఇది దేవుని ఏదెనుకాదు.
216 దేవుని యొకక్ ఏదెను సైనుస్ దావ్రా, విదయ్ దావ్రా, నాగరికత దావ్రా రాదు.
అది వాకయ్ము దావ్రా వసుత్ంది, డoడి, అవనిన్యు లేనటుల్గానే పిలుచుచునన్ది.
గమనించoడి, ఏదెను తోటలో…వాటిని కొంచెము పోలుచ్దాము. ఇపుప్డు
గమనించండి.
217 పురుషుడు మరియు అతని భారయ్ (ఏదెను తోట యొకక్ శిరసుస్), ఆ జంట
దిగoబరులుగా యునాన్రు, మరియు వారు దానిని ఎరుగరు. అది నిజమేనా? దేవుని
యొకక్ ఏదెనులో, ఆ జంట దిగంబరులుగాయునాన్రు, అది వారికి తెలియదు.
218 ఇపుప్డు మరల వారు దిగంబరులైనారు, అది వారికి తెలవదు. పర్కటన 3వ
అధాయ్యములో లవొదికయ సంఘకాలము.

ఏలయనగా నీవు… దిగంబరుడవు, దికుక్మాలినవాడవు. దరి డవు,
దౌరాభ్గుయ్డవు, గుడిడ్వాడవు, మరియు దానిని ఎరుగవు.

219 ఇపుప్డు, దేవుని యొకక్ ఏదెనులో, వారు దిగoబరులైయుoడి, దానిని ఎరుగక
యుండిరి, ఇపుప్డు సాతానుని ఏదెనులో, సైనుస్ దావ్రా, విదయ్ దావ్రా, వారు మరల
దిగంబరులైయునాన్రు, దానిని ఎరుగక యునాన్రు. ఎలాటివంకర!
220 ఈ రోజున డండి. ఒక పురుషుడు తన భారయ్యొకక్ అడుగు వసత్ములను
ధరిసుత్నాన్డు: మరియు ఆమె అతని యొకక్ వసత్ములను ధరించుటకు పర్యతిన్సుత్నన్ది.
అతడు ఆమె వలె అతని యొకక్ వెం కలను ఎదుగనిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచుచునాన్డు;
ఆమె అతని వలే ఆమె యొకక్ వెం కలను కతిత్రించుచునన్ది. ఓ, ఓ, ఓ, మై!
పురుషుడు సీత్ వలె యుండుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్డు, సీత్ పురుషునివలె యుoడుటకు
పర్యతిన్ంచుచునన్ది, ఒక వంకర!
221 దానినే సంఘము చేయుచునన్ది, అదే కారయ్ము, లవొదికయ సంఘ కాలము.
గమనించండి.
222 వారు దిగoబరులైయునాన్రని తెలియక పోవుటకు కారణమేమనగా, ఆదియందు,
వారిపై పరిశుదధ్మైన ముసుగుయునన్ది. అది వారికి తెలియదు. పరిశుదాధ్తుమ్డు
వారి నేతర్ములపై యునాన్డు, వారు వారి యొకక్ సహోదరుడు, సహోదరి వలె తపప్
మరేమియు డలేదు. నియమములు, వారు దిగంబరులైయునాన్రని వారికి తెలియదు.
పరిశుదాధ్తుమ్డు!
223 ఇపుప్డు అపవితాతమ్, అపరిశుదధ్త, శరీరవాంఛ, వారిని ముసుగు వేసింది; విదయ్,
సైనుస్, “ఎందుకు, ఇది శాసీత్య యుగము. పొటిట్ బటట్లు ధరించుట, అది ఎంతో
చలల్గా యుంటుంది.” ఇండియనుల్ దానికంటే శేషట్ముగా మీకు బోధిసాత్రు, చలల్గా
యుండుటకొరకు వారు ఒక దుపప్టి కపుప్ కొంటారు, డండి, దానిని మీద
వేసుకొంటారు. డండి, విదయ్ పరి రణ్ముగా ఒక సమయమునకు తిరిగి వచిచ్ంది,
వారు ఆలోచిoచేది వారిని నాగరికతకు, సంసక్తికి తెచిచ్ంది, వారిని తిరిగి అజాఞ్నములో
యుంచింది, వారు మొదటి సాథ్నములో యునన్ దానికంటే అధావ్నన్ముగా యునాన్రు.
224 చదువులు, విదయ్, పాఠశాల వైపు డండి! మొనన్టి రాతి ఆ విశవ్ విదాయ్లయము
వైపు డండి, ఆ బాలురు! ఆ విశవ్విదాయ్లయములో యవవ్నసుథ్లదావ్రా, యవవ్నాం ,
ఎంతమంది చినన్ బిడడ్లను కనుచునాన్రు! నీవు ఆలోచించు! “అది బజారు చెతత్,” అని
నీవంటావు. ఆ బాలురు, ఆ “ఇరవైఒకక్ మణులు,” అని వారిని పిలుసాత్రు, పెదాలకు
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రంగు వేసుకొని, జుటుట్ వేలాడ దీసుకొను చునాన్రు, నొకుక్లుగా జుటుట్ను మెలివేసి
వేలాడనిచుచ్చునాన్రు. దానినే వారు చెపాప్రు. మురికిమెడలు కలిగిన మురికి వారు!
నీవంటావు, “సరే, అది వీధిలోని చెతత్.” అవును అది అదియేనా? అదే విశవ్విదాయ్లయపు
విదాయ్రుథ్లు.
225 మొనన్ రాతి, వారు బాగా తాగారు. వారికి ఏమి చేయాలో అరథ్ము కాలేదు, కాబటిట్,
వారు తనున్ కొనాన్రు. తాగుడు, వయ్భిచారము, అలా సమసత్ , అది వారికి చాలదు.
వారు సీసాలు బర్దద్లుగొటాట్రు, సీత్లువునన్ యొదద్కు పరుగెతిత్, తలుపులు బాది, వారు
బయటకొచిచ్నపుడు వారిని వారి ముఖముమీద గుదాద్రు. ఒక బాలిక యొకక్ కనున్ను

రిత్గా కోసి వేసారు, వారిలో అనేక మంది జీవి౦చుటకు లెకక్కు రారు. వారు దానిని
బయటకు వెళళ్నిసాత్రని నీవు అనుకొంటావా? లేదు.
226 ఇదద్రు కురర్వాళుళ్ వీధిలో కిందికి పైకి ఎగురుచు సావ్రీచేసుత్నాన్రు, ఇదద్రు
వివాహమైన సీత్లు మెటుల్ మీద రొచ్నాన్రు, పోలీసులువచిచ్ వారిని జైలులో పెటాట్రు.
వారి పెదద్ బయటకు వచాచ్డు. ఆ సమసత్ము ఆ విశవ్విదాయ్లయము నుoడియే దానికి
బలము నిచుచ్చునన్ది. ఆ ఒక పనియే వారు అకక్డ కలిగియునాన్రు. వారనాన్రు,
“వారు మా పిలల్లు. మీరు వారిని బయటకు వదిలిపెడతావు.” వారు వారిని బయటకు
వదులుచునాన్రు.
227 అకక్డే నీవునాన్వు: నాగరికత, విదయ్, మరణమునకు మరియు విచిఛ్నన్తకు,
నరకమునకు దారి తీసుత్ంది. ఆ సరుకును రిచ్ నీవు వినవదుద్. ఇపుప్డు గమనించండి.
228 హవవ్ పర్పంచము ఎలా యుంటుందో చుటకు, కొంచెము ముకుక్తో
పొడవవలసిన యుండెను. మీకు తెలుసా, ఎనోన్సారుల్, “మనము దానిని కొంచెము
ధరించవలిస్ యుoటుంది.” లేక నా భావము మీకు తెలుసా, కొంచెము చుటకు
ముకుక్లో పొడుసాత్ము. ఇపుప్డు పరిశుదధ్ యోహాను…
229 యోహాను 2:15 లో, దేవుడనాన్డు, “నీవు లోకమును పేమించినటెల్తే, కనీసము దేవుని
యొకక్ పేమ నీలో యుండదు.” ఆ బయట కారయ్ములు చనిపోయినవి. నీవు సునన్తి
చేయబడాడ్వు, దాని నుండి కోసి వేయబడాడ్వు. నీకు లోకకారయ్ములు అవసరము లేదు,
నీవు వాటికి చనిపోయావు. మృతమైనది ఏదియు నీకు ఇషట్ము లేదు. అది కుళిళ్పోయింది.
అది వాసన వసుత్ంది. సజీవమైనది ఎలా అలాటి మురికి దానిని కోరుకుంటుంది? డు,
నీవు కీసుత్లో సజీవమైనావు. వాకయ్ము నినున్ సజీవునిగా చేసుత్oది.
230 మై, విదయ్ అని పిలువబడు ఈ దినమున మనము జీవిoచుటను నేను తలoచినపుడు,
నీకు కనీసము ఒక డాకట్ర్ పటల్, అలాంటిది యుంటేనే కాని, కనీసము నీవు వేదిక
మీదకు వెళళ్లేవు.
231 ఒకసారి యుదధ్మునుండి బయటకు వసుత్నన్ ఒక యాజకుడిని రిచ్ అది
నాకు గురుత్ చేసుత్oది. అతడనాన్డు “బానాహ్ం సోదరుడా,” (అది తినన్గా మొదటి
పర్పంచయుదధ్ము తరువాత.) ఆ సేవకుడనాన్డు “సారజ్oట్ నా దగగ్రకు వచిచ్ ఇలా
అనాన్డు, ‘యాజకుడా, నీవు యుదధ్మునకు నాతో పాటు సావ్రీ చేసాత్వా, అది ఆర్ గొనెన్,’”
ఫాన్స్ లోకి, లోరైన్, లాసలాల్, మీకు తెలుసా. “నేను ఆ బయట ఆర్ గొనెన్ అరణయ్ము
లోనికి వెళాళ్ను.” అతడనాన్డు, “పేలిపోయిన అనేకమైన టాయ్ంకులను రిచ్ అతడు
మాటాల్డుచునాన్డు.”
232 అనాన్డు, “అది ఈసట్రు ఉదయమున,” “నేను నరుస్తో లోపలకు నడిచాను, మరియు
ఆమె ఆ గులాబి పుషప్ములను గాయపడిన బాలురకు ఇచుచ్చునన్ది, ఒక అమెరికన్
చేసినటుల్గా, ఆ బాలురు గులాబి పుషప్ములను లాగుకొని ఏడిచ్ విలపించారు, ’ఏలయనగా
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అవి ఇంటియొదద్ నుండి వచిచ్యునన్వని వారికి తెలుసు.” డండి, అది గృహమునుండి
వచిచ్ంది.
233 వాకయ్ముతో మనము చేసేది అదేనని నేను ఆలోచిసాత్ను, డండి, దానిని
లాకోక్వటం, “ఓ దేవా!” అది ఇoటి నుండి వసుత్ంది, డండి.
234 అనాన్డు, “నేను నా హృదయములో చకక్గా భావించాను…” అతడనాన్డు, “నేను
అకక్డకు వెళిల్ చెపాప్ను…ఎనిన్ టాయ్ంకులు పాడైపోయి యునాన్యో, లెకిక్ంచుటకు
కెపెట్న్ బయటకు వెళాళ్డు.” అనాన్డు, “పరిశుదాధ్తుమ్డు, ‘ఆ చినన్ బండదగగ్రకు వెళళ్మని
చెపాప్డు.’” అతడు చు ట్ సి అనాన్డు, “వారు కోల్రిన్ గాయ్స్ ను మరియు అ
ఆవగింజను, విసిరివేశారు.” “అది ఆకులనిన్టిని కాలిచ్వేసింది అకక్డ సజీవమైనది
మిగిలియుoడలేదు, అకక్డ అది ఈసట్ర్ యైయునన్ది!” అతడనాన్డు, “ఎలాటి ఈసట్రు!
ఎలాటి ఈసట్ర్, అకక్డ కనీసము గడిడ్, మరేమియులేదు,” ఏదో ఆ బండ యొదద్కు
అతనిని ఆకరిష్ంచిందని అతడు చెపాప్డు. అతడు ఆ బండను పైకి లాగాడు, “అకక్డ
ఒక చినన్ ఈసట్ర్ పుషప్మునన్దని, ఆ విషకరమైన గాయ్స్ అంతటి గుండా అది బండ
కింద ఉంచబడియునన్ది చెపాప్డు.” “నేను తలంచాను, ‘ఓ దేవా, ఆ విషమంతా
గతించిపోవు వరకు, యుగముల బండ కింద ననున్ దాయుము, అదిగో ఆ దేశములో
ననున్ పుషిప్oపనిముమ్.’”
235 మీరు కోరినటెల్తే, ఇకక్డ మనము ఆగుదాము, ’ఏలయనగా నా దగగ్ర ఎంతో
యుoది, నేను ఎనన్డు దాని యొదద్కు వెళళ్లేదు, ఎలాగైనా, వాటిని డండి. కాబటిట్ నేను
బహుశ మరల తిరిగి వచిచ్, దానిని మీకు ఇసాత్ను.
236 ఓ, “ఒక ఆలోచన పరుని వడపోత సాధనము,” అను వరత్మానమును మొనన్టి
రాతి నేను ఫోనులో బోధిoచియునాన్ను. మీరంద దానిని చదివారు. డండి,
“ఒక పరిశుదుధ్ని రుచిని అది ఉతప్తిత్ చేసుత్ంది,” సోదరులారా, ఆలోచించండి. మీరు
ఏమిచేసినను, ఆలోచించండి ఎఫెసీ 5:26 లోచెపిప్నటుల్గా.
237 మనము ముందు నిరణ్యమును రిచ్ మాటాల్డియునాన్ము. మీరు డండి,
అది అనేక మoదిని తొటిలుల్నటుల్ చేసుత్oది. అది దేవుని వాకయ్మైయునన్ది. ఆయన
దానిని వాడతాడు, “ఏలయనగా దేవుని యొకక్ వాకయ్ము దావ్రా మనము ముందుగానే
నిరణ్యించబడినాము,” నీవు ముందుగా నిరణ్యిoచబడినపుడు, ఎందుచేత, అది
సంభవించవలసియునన్ది, ఏలయనగా అది అదియే. ఆది నుండియు నీవు ఏమి చేసాత్వో
దేవుడు ఎరిగియునన్ందున, దేవుడు నినున్ ఎనున్కొనాన్డు.
238 విదయ్తో, విషముతో, “అలాటి సరుకుతో నీవు ఇలా యుండాలని, ‘’ నీవు
అధునాతనముగా యుండాలని,” సాతానుని నీ మీద మందు చలల్నీయవదుద్. దేవుని
యొకక్ కుమారులు మరియు దేవుని యొకక్ కుమారెత్లుగా తపప్, మరే విధముగాను
నీవు యుoడవలసిన పనిలేదు. నీవు దేవుని యొకక్ వాకయ్ము దావ్రా జనిమ్ంచినటెల్తే,
నీవు జనిమ్ంచావు. ఆ మందు చలుల్టను గమనించండి. నీవు ఒక మంచి వితత్నానిన్
తీసుకొనన్టెల్తే, మరియు దాని మీద మందు చలిల్నటెల్తే, అది దానిని చంపివేసుత్ంది. ఈ
సంఘశాఖా సంబంధమైన సరుకును నీవు దాని మీద చలిల్నపుడు, అది అసలైన వాకయ్ము
యొకక్ పర్భావమును చంపివేసుత్ంది. “నీవుదీనినిచేయాలని, ఎందుచేత, ఇతర బాలికలు
దానిని చేసుత్నన్ందున, ఇతర మనుషులు దానిని చేసుత్నన్ందున.” నీవును చేయలనన్పుప్డు,
నీవు దానిని నమమ్వదుద్. అది నీపైయునన్ దేవుని వాకయ్ పర్భావమును చంపివేసుత్ంది. అది
నీకు తెలుసు.
239 మన అంశము చెపుతుంది, “మీరు లోక మరాయ్ద పాటిoచవదుద్,” మందు
చలల్నీయవదుద్, “కాని పాంతరము చెందుడి,” నీలోని వితత్నము దావ్రా.
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240 ఈనాటి పర్జలు కనీసము అకక్డ దేవుడు యునాన్డని నమమ్రు. అది మీకు తెలుసా?
వారు ఆ రీతిగా పర్వరిత్సాత్రు. ఇపుప్డు, నేను వారిని బుదిధ్హీనులని పిలుచుటలేదు,
కాని వారు ఆ రీతిగా పర్వరిత్సాత్రు. ఏలయనగా, కీరత్న 14:1 చెపుతుంది, “దేవుడు లేడని
బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు.” నీవు ఒక వయ్కిత్ని బుదిధ్హీనుడని
పిలువరాదు. కాని వారు నిశచ్యముగా వారి వలె పర్వరిత్సాత్రు, దేవుడు లేడనన్టుల్గానే వారు
పర్వరిత్సాత్రు. ఈ వాకయ్ము మరువబడింది.
241 డండి, మొనన్టి దినమున, ఆ గదిలో టెలివిజన్ లో ఒక భకిత్ సంబంధమైన
కారయ్కర్మము వసుత్ంది, దానిని గమనించటానికి బిలీల్ లేక కొందరు ననున్ పిలిచారని నేను
అనుకొంటాను.
242 మాకు టెలివిజన్ లేదు. నా గదిలో ఎనన్డు ఒకటి అకక్డ యుండదు. వాటిని నీవు
కోరుకునన్టెల్తే, అది నీ యిషట్ము. కాని దేవుడు దానిని చేయవదద్ని నాకు చెపాప్డు.
243 మేము ఇకక్డ నుండి వెళిల్పోయినపుడు, అకక్డ తియయ్ని ఒక వృదధ్ సహోదరి
గృహమును అదెద్కు తీసుకొనాన్ము, ఆమెకు టెలివిజన్ వునన్ది. ఆమె ఇంటిని అదెద్కు
ఇచుచ్టకు వారు దానిని కలిగియుoడవలసి యునన్ది. ఒక భకిత్ సంబంధమైన
కారయ్కర్మమును, వారిని డనిచాచ్ను, వారు అకక్డ సువారత్ పాటలు పాడుచునాన్రని,
ననున్ వారు పిలిచారు.
244 నీవు ఒక గుంపు రికీక్ల గురించి మాటాల్డితే, వారు అకక్డ అలాగే చేసారు, తముమ్ను
తాము సువారత్ గాయకులని పిలుచుకొంటారు! అది యేసు కీసుత్కు అవమానమైయునన్ది,
వారు ఏ విధముగా తముమ్ను తాము కుదుపు కొనాన్రో, ఒకరి మీద ఒకరు పడుచునాన్రు,
రికీక్లను, జుటుట్ కతిత్రిoపును సమసత్మును కలిగియునాన్రు, మీకు తెలుసా. అది ఒక
వెకిక్రింతలుగా కనబడియునన్ది.
245 కయీను నిశచ్యముగా అలాటి వయ్కిత్యే, కియా పకమైన భకిత్, కాని అతడు
అతనిలో తపుప్ వితత్నమును కలిగియుండెను, డండి, అందుచేత అది సరప్ము యొకక్
సంతానమును తెచిచ్ంది. ఏదెనులోని ఈ వితత్నము మీద సాతానుడు బుసకొటాట్డు
మరియు ఒక కయీనును ముందుకు తెచాచ్డు. వాడు దాని మీద అతని విషానిన్
ఉంచాడు.
246 కయీనుకు దేవుని పరి రణ్ చితత్ము తెలుసు. దేవుని యొకక్ పరి రణ్ చితత్మును
అతడు ఎరిగియుండెను. ఎందుకు? అతడు దానిని చేయుటకు నిరాకరించాడు; అపుప్డు
అతడు సరప్సంతానముగా ఋజువు చేయబడాడ్డు. దేవుని యొకక్ పరి రణ్ చితత్మును

సినపుడు, అతడు దానిని నిరాకరించాడు. హేబెలు యొకక్ వరత్మానమును సతయ్మని
దేవుడు ఋజువు చేయుటను అతడు సాడు. దేవుడు అతనితో ఏమి చెపాప్డు?
ఆయననాన్డు, “నీ తముమ్డు చేసినటుల్ చెయియ్, నీ తముమ్డు ఆరాధిoచినటుల్—ఆరాధించు
అపుప్డు నీవును బాగా చేసాత్వు.” కాని మీరు డండి, పరి రణ్ చితత్మును అతడు

చిన తరువాత, దానిని అతడు ఇషట్పడలేదు. డండి, అతడు దానికి ఏదో
కలపాలని శాడు.
247 ఈ వేదాంత పండితులు బైబిలును సాత్రు, వారు దానిని చదువుతారు, కాని
దానిని చేయుట వారికి ఇషట్ము లేదు. డండి? అది సరప్సంతానమును పుతుంది.
వారు దానిని సియునాన్రు. అది ఎంతో సామానయ్ముగా పర్జలముందు సతయ్మని
ఋజువు చేయబడింది, కాని పర్జలు దేవుని యొకక్ వాకయ్మునకు తగిగ్ంచుకొనుట, ఎంతో
కషట్ముగా కనబడింది.
248 మీరు సీత్లతో, బాలికలతో, పొడవైన వెం కలను కలిగియుoడుటను

రిచ్ మాటాల్డుచునన్పుప్డు, వారంటారు “నీవు ఎందుకు పొడవైన వెం కలను
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కలిగియునాన్వు?” డండి? “మీరెందుకు మోకాళళ్ కింద వరకు మీ గౌనులను
ధరించుచునాన్రు?” మీరు వెళిల్ వారితో మాటాల్డినపుడు, వారు వారి భుజమును మీతో
కలుపుతారు. అది నిజమేనా? డండి, అది సతయ్మని వారికి తెలుసు, ఇకక్డ యునన్ ఏ
సీత్యైనా. డండి? అది సతయ్మని వారికి తెలుసు. కాని మీరు డండి, వారు దానికి
తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనలేరు. డండి. అది అదియే.
249 కయీను ఎలా చేసాడో డండి? సతయ్మని ఋజువు చేయబడిన వాకయ్మునకు
అతడు తగిగ్ంచుకొనలేదు. అతడు దానిని చేయలేకపోయాడు.
250 ఓ, పెంతెకొసుత్ వారు సహితము చెపుతారు, “బాగుంది దేవునికి మహిమ.
హలెల్ య, నేను నా వెం కలను కతిత్రిసాత్ను, ఇంకా భాషలతో మాటాల్డతాను.” హ,
అకక్డ తినన్గా ఏదో తపుప్యునన్దని ఏదో పుతుంది, డండి, వితత్నము ఏదో
భినన్మైన దానిని ముoదుకు తెచుచ్చునన్ది.
251 ఒక దేవుని యొకక్ వితత్నము జుటుట్ కతిత్రించుకొనన్ సీత్ని ముందుకు తేలేదు.
అది దానిని చేయలేదు. కేవలము దానిని చేయలేదు. ’ఏలయనగా బైబిలు ఆ రీతిగా
చెపిప్యునన్ది. డు, అది దానిని చేయలేదు లేదండి.

ఇపుప్డు దేవుని వాకయ్మునకు తగిగ్ంచుకొనుట చాలా కషట్ముగా కనబడుతుంది.
252 గమనించండి, ఆదికాండము 4:6 మరియు 7 వచనములు, నేను కొంత లేఖనము
చదువుతాను. “హేబెలు చేసినటుల్ చెయియ్.” ఆయననాన్డు, “నీ తముమ్డు ఏమి చేసాడో నీవు

సేత్…” “హేబెలు చేసినటుల్ వెళిల్ చెయియ్, అతడు చేసినటుల్గా సేవచేయియ్; నేను నినున్ను -
దీవిసాత్ను. నీవు అటుల్ చేయని యెడల, పాపము నీ వాకిట పొంచి యుoటుంది.”
ఇపుప్డు, పాపమనగా,’ “అవిశావ్సము.” “నీవు హేబెలు చేసినటుల్ చేసినటల్యితే…
నేను అతడు సతయ్మని ఋజువు చేశాను, అతడు సతయ్మని చెపాప్ను. ఇపుప్డు నీవు
దానిని చేయకపోతే, అపుప్డు అది పేదేంటంటే- పాపము, అవిశావ్సము, నీ వాకిట
పొంచియుంటుంది.” డండి?
253 ఈ రోజున దేవుడు ఏది సతయ్మని ఋజువు చేయుచునాన్డో వారు దానిని సాత్రు.
దేవుడు ఏమి చేసుత్నాన్డో వారు సాత్రు, దానిని రిచ్ వారికి తెలుసు. దేవుడు ఆయన
యొకక్ చనలను పైన ఆకాశములోను, కింద మిమీదను, ఈ కారయ్ములనిన్టిని ఈ
విధముగా పుచునాన్డు, మరియు ఏమి సంభవిoచుచునన్దో వారు సాత్రు, కాని
వారు దానిని చేయరు. డండి, సాతాను, సరప్సంతానము; చురుకైన వారు, వేదాంత
పాఠశాలల నుoడి వచిచ్నవారు, పర్తిమాటను సమసత్మును, అకక్డి కకక్డే, ఉంచుతారు,
నేరుచ్కొనన్వారు, ఎంతో చకక్గా, పర్తిమాటను ఖచిచ్తముగా, పర్తి వాయ్కరణమును
ఖచిచ్తముగా, సమసత్మును సరిగాగ్, వేదిక మీద ఉచచ్రిసాత్రు. డండి? నిశచ్యముగా,
అలాటి వయ్కిత్, వారు తముమ్ను తాము కిందకు తగిగ్ంచుకొనలేరు. డండి? వారు దానిని
చేయలేరు. వారు చేయరు. వారు దానిని ఖచిచ్తముగా చేయలేరు.
254 ఇపుప్డు, “అది కాని యెడల, పాపము నీ వాకిట పొంచియుంటుంది, అవిశావ్సము
అకక్డయుంటుంది,” అపుప్డతడు బుదిధ్ రవ్కముగా అవిధేయుడు. “మేలైనది చేయుట
ఎరిగియు, దానిని చేయనపుప్డు, నీకు పాపము కలుగుతుంది,” సరియైనది నీవు
ఎరిగియు దానిని చేయనపుప్డు. డండి? వాకయ్ము సతయ్మని ఋజువు చేయబడిన
తరువాత, అపుప్డు అతడు బుదిధ్ రవ్కముగా అవిధేయుడవుతాడు, అపుప్డు అతడు వేరు
చేయు గీతను దాటతాడు, అపుప్డు వేరు చేయుగీతను దాటినపుడు, ఏదెను నుండి అతడు
బహిషక్రించబడాడ్డు. అకక్డ ఒక గీతయునన్ది, నీవు అంత వరకే వెళళ్గలవు, ఇంకా
ముందుకు ఏ మాతర్ నీవు అవతలి వైపునకు వెళళ్లేవు, నీ పని అయిపోయింది. నీకు
తెలుసా అది, నీకు తెలుసా? అకక్డ ఒక గీతయునన్ది. నీవు దానిన్ నమమ్కపోయినటెల్తే,
హెబీ 10:26 చదవండి. ఆ లేఖనమునే నేను ఉదహరించబోవుచునాన్ను, డు.
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మనము సతయ్మును రిచ్ అనుభవ జాఞ్నము పొందిన తరువాత
బుదిధ్ రవ్కముగాపాపముచేసినయెడల,పాపములకుబలిఇకఉండదు.

255 అది కొతత్ నిబంధనయైయునన్ది. అది నిజమేనా? “సతయ్మును రిచ్న అనుభవ
జాఞ్నము నీకు బోధిoపబడిన తరువాత, నీకు చదువబడిన తరువాత, నీకు ఋజువు
చేయబడిన తరువాత, మనము సతయ్మును రిచ్న అనుభవ జాఞ్నము చిన తరువాత,
నీవు ముoదుకు వెళిల్ అవిశావ్సముతో, బుదిధ్ రవ్కముగా పాపము చేసినటెల్తే, ఆ
పాపమునకు బలి యిక యుండదు.”

నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురు చుట …విరోధులను
దహిoపబోవుతీకష్ణమైనఅగిన్యుఇకనుయుండును.

256 అది నిజమేనా? నీవు ఆ గీతను దాటగలవు. అరణయ్ముగుoడా వసుత్ ఇశాయేలు
పర్జలు చేసినటుల్గా, ఇశాయేలు దానినే చేసారు. మోషే యొకక్ వరత్మానము విని, అది
సతయ్మని చిన తరువాత, వారు అబదధ్పు పర్వకత్ మాట వినాన్రు, అతడనాన్డు, “ఓ,
పిలల్లారా, ఇపుప్డు డండి, మనమంతా ఒకక్టే. మనము తపప్క మన మధయ్ ఒకరితో
ఒకరు వివాహము చేసుకోవాలి, మనము తపప్క ఇది చెయాయ్లి.” మరియు మోషే దానికి
భినన్ముగా చెపాప్డు, దేవుడు దానిని సతయ్మని ఋజువు చేయుట శారు. ఏలయనగా
మోషే కంటే బిలాము ఎకుక్వ ఆదేశములు ఇచేచ్ వాడుగాయునాన్డు, డండి. అతడు
ఒక గొపప్ దేశమునుండి వచాచ్డు, అకక్డ గొపప్ పర్జలునాన్రు, మోయాబు దేశములో
వారంద ఒకక్టిగా సంసథ్గా మారిన వారు, గొపప్ సైనయ్ములు, గొపప్ కారయ్ములు, ఆ
రోజులలో పర్జలు వారికి భయపడాడ్రు. అకక్డ నుండి ఒక పర్వకత్, అభిషేకిoచబడినవాడు,
అబదధ్పు అభిషికుత్డు, ( డండి?) ఒక అభిషేకించబడిన పర్వకత్ యొదద్కు వచిచ్, (ఎంత
దగగ్రగా యుందో డండి,) వారికి బోధిoపగా, దాని వెంబడి అనేక మంది వెళాల్రు. మీరు
ఎనన్డు దానిని మరవవదుద్. డండి, సతయ్ము అని ఋజువు చేయబడిన వాకయ్ము కాక,
వాకయ్ము కాని దాని వెoబడి వారు వెళాల్రు!
257 ఇకక్డకు ఎవరైనా వచిచ్ మీకు భినన్ముగా బోధిoపనియయ్వదుద్. దేవుడు దేనిని
ఋజువు చేయుచునాన్డో ఏది సతయ్మని చెపుప్చునాన్డో దానిని గమనించండి.
258 ఆ పర్జలు ఇపుప్డు వెనుకకు సి ఇలా చెపితే, “మోషే…దేవుడు ఆకాశములో
పర్తయ్కష్మయాయ్డు. అతడు ఈగలను, పేలును, కపప్లను ఉనికిలోనికి రమమ్ని మాటాల్డాడు;
బొబబ్లు, వాయ్ధులు లేకుండా తీసివేసాడు. ఎరర్సముదానిన్ పాయలు చేసాడు, మేము
బయటకొచాచ్ము…మముమ్లను మనాన్తో పోషించాడు. ఓ, అది మా పర్వకత్.”
259 కాని ఇకక్డ మరొక పర్వకత్ వచాచ్డు, “దేవునికి మహిమ. నేను డా పర్వకత్ను.”
అనాన్డు, ఇపుప్డు మీ అందరికి నేను చెపుతాను. “ఇపుప్డు, మీరు గర్హించండి. మోషే
కంటే మంచి వాయ్కరణమును నేను వాడతాను. నేను ఈ మారగ్ములో మరియు ఆ
మారగ్ములో యునాన్ను, డండి,” ఆ విధముగా.
260 మొదటి కారయ్ము మీకు తెలుసా, వారు దానికి పడిపోయారు. మరియు వారిలో
పర్తిఒకక్రు అరణయ్ములో నశించారు. వారిలో ఒకక్డు బర్తకలేదు. వారెనన్డు బర్తకలేదు.
వారిలో ఒకక్రు పరలోకములో యుండరు.
261 వారనాన్రు, “మా పితురులు అరణయ్ములో మనాన్ తినాన్రు!” డండి, పెంతెకొసుత్
వారలారా, అది నిజము, డండి, వారు నిజముగా ఈ అనుభవములనిన్టి గుండా
వచాచ్రు. “మా తం లు అరణయ్ములో మనాన్ తినాన్రు.”
262 ఆయననాన్డు, “వారిలో పర్తి ఒకక్రు చనిపోయారు.” మరణమనగా, “నితయ్మైన
ఎడబాటు.” వారు ఈ అనుభవములనిన్టిగుండా వచిచ్యునాన్రు, వారు ఎనన్డు
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తిరిగిలేవరు. ఉపమానముగా మాటాల్డుచునాన్డు, వారు భాషలతో మాటాల్డారు, ఆతమ్లో
నాటయ్ము చేశారు, సమసత్ము చేసారు.
263 కాని వాకయ్ము, ఇదద్రు పర్వకత్ల మధయ్ పర్దరశ్నకు వచిచ్నపుడు, ఒకరు వాకయ్ము
మీద యునాన్రు, మరొకరు వాకయ్మునకు బయటయునాన్డు, ఇదద్రు పర్వకత్లే. మీకు
అరథ్మైనదా? “ఆమేన్”, చెపప్ండి, [సంఘము “ఆమేన్”, చెపాప్రు—ఎడి.] ఒకరు వాకయ్ము
మీద యునాన్డు మరొకరు వాకయ్మునకు బయటయునాన్డు, ఇదద్రు పర్వకత్లే; పర్వకత్లుగా
ఋజువు చేయబడాడ్రు కాని ఒకరు వాకయ్ముతో వునాన్రు డండి? చివరి దినములలోని
అబదధ్పు అభిషికుత్లు డండి? ఇదద్రు పర్వకత్లే; ఒకరు వాకయ్ము మీద యునాన్రు, ఒకరు
వాకయ్ము దావ్రా సతయ్మని ఋజువు చేయబడాడ్డు, మరొకరు వాకయ్ము దావ్రా ఋజువు
చేయబడలేదు. మరలా కయీను, హేబెలు. డండి, ఇదద్రు, నిజమైనది మరియు
అబదధ్మైనది? మంచిది.
264 అయితే వారిలో పర్తి ఒకక్రు అరణయ్ములో కుళిళ్పోయారు, నశించారు. వారి
ఆతమ్లు చనిపోయినాయి, వారు ముగించబడాడ్రు. తినన్గా వారు విధి నిరవ్హణ యొకక్
మారగ్ములోయునాన్రు, సంఘమునకు వెళు , దేవుడు ఆదేశించిన సమసత్ము చేసారు,
కాని వాకయ్ము దావ్రా ఋజువు చేయబడని, సతయ్మని ఋజువు చేయబడని, ఒక అబదధ్పు
ఉపదేశకుని అంగీకరించారు. ఇంకను, అతడు దైవతవ్పు డాకట్ర్ పటాట్ను కలిగియునాన్డు,
ఒక నిజమైన పర్వకత్ను రిచ్ ఇంకా మీరు ఏమని పిలిచినా, కాని ఆతమ్సంబంధముగా
వాకయ్ము దావ్రా, దేవుని యొకక్ చనల దావ్రా అతడు రుజువు చేయబడలేదు. వారు
అరణయ్ములో చనిపోయారు, నీతిమంతులు, గౌరవ నీయభకిత్గల పర్జలు, చనిపోయారు,
వారు ఎనన్డు పరలోకములో యుండరు.
265 డండి, మనము తపప్క ఎకక్డ నడవాలి? అరథ్మైనదా? [సంఘము “ఆమేన్”
చెపిప్ంది—ఎడి.] దానిని జారిపోనియయ్వదుద్.
266 నోవహు దినములలో అలాగే, వాకయ్పు-వితత్నములు నిలబెటట్బడినవి. మి
మీద నుండి ఆకాశము వరకు తేలియాడు చునన్ది. నోవహు కలిగియునన్ ఒక చినన్
పదధ్తి, పర్జలకు వెరిగా వినపడింది. అతడు వారితో చెపాప్డు, “యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు, అకక్డ వరష్ము రాబోవుచునన్ది,”
267 సైనుస్, విదయ్ మరియు ఆ దినము యొకక్ మతము అనన్ది, “ఆ పాత బెక బెక మంటునన్
బాతును డండి. అతడు వృదుధ్డగుచునాన్డు. అతని మనసు జారి పోవుచునన్ది.”

డండి?
268 కాని అతడు సరియైయునాన్డు, కారణము అతడు సతయ్మని నిరాధ్రించబడిన
పర్వకత్. అపుప్డు, అంతయ్కాలములో అతని యొకక్ వరత్మానము నిజముగా సతయ్మని
నిరాధ్రించబడింది. అతడు ఏమి చేశాడు? అతడు బోధించుచునన్ వాకయ్మును బటిట్, ఒక
ఓడ దావ్రా, అతడు మి మీద నుండి మహిమకు పాంతరము చెందాడు. అది

పాంతరము చెందియునన్ది.
269 శాసీత్య మoదు చలల్బడిన మిగిలిన వారంద తీరుప్లో కుళిళ్పోయారు. జల
పర్వాహము యొకక్ నీళళ్ తీరుప్పై వారు కుళిళ్పోయారు.
270 ఈ గొపప్ శాసీత్య విదాయ్ యుగములో పర్జలు ఏమి చేయుటకు
పర్యతిన్ంచుచునాన్రు, ఏదెను సంఘము, దాని యొకక్ ఏదెనుకు పునరుదధ్రిoపబడింది.
వాకయ్మునకు బదులుగా శాసీత్య పరిసిథ్తులు? వారు దేవుని యొకక్ వాకయ్మును
హెచిచ్oచుచునాన్రా? వారు దేవుని యొకక్ వాకయ్మును హెచిచ్oచుటకు
పర్యతిన్సుత్నాన్రా? లేక తముమ్ను తాము హెచిచ్oచుకొనుటకు పర్యతన్ము చేసుత్నాన్రా?
అది ఏమిటి, ఆశచ్రయ్ము? సంఘము
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271 సంఘము, వంకరగా చేయబడిన వితత్నము, జాఞ్నము, పర్ణాళిక, మరల
జాతినంతటినీ తిరిగి, శాసీత్యముగా, వాకయ్మును ఎరుగని శాసీత్య పర్జలుగా చేసింది.
శాసీత్యముగా దేవుని వాకయ్మును ఎరుగని అజాఞ్నులు. అది బాగా నోటి నిండాకదా?
కాని వారు.

వారంటారు, “అది ఆలాగుయుండదు”?
272 అది యేసు వచిచ్నపుడును అలాగేయుంది. యేసు వచిచ్న దినమున, ఆ మనుషులు,
అకష్రము దావ్రానే, దేవుని వాకయ్ము ఎరిగియుoడిరి. వారు కాదా? నిశచ్యముగా. కాని
వారు దేవునిని పావురపు రెకక్ల మీద సినపుడు, ఆయన ఏమి చేసాత్డని చెపప్బడిందో,
ఖచిచ్తముగా దానినే ఆయన చేసినపుడు, ఆయన ఎవరో వారికి తెలియలేదు. వాకయ్ము
ఏమి చెపిప్ందో దానినే ఆయన చేసాడు. “నేను నా తండి పనులు చేయని యెడల,
అపుప్డు ననున్ నమమ్వదుద్.” వాకయ్ము ఏమి చేసుత్ందని చెపిప్ందో దానినే ఆయన చేసాడు.
ఆ దినములలో వారు శాసీత్య మనుషులు, కాని శాసీత్యముగా, బుదిధ్ రవ్కముగా
పాపము చేయుటకు అజాఞ్నులు.
273 దురాశ వారిని గుడిడ్వారుగా చేసింది. ఆమె యొకక్ దిగంబరతవ్మును

పించుటకు, వారికి దేవుని యొకక్ వాకయ్ము అవసరము. పర్కటన 3లో చెపప్బడింది,
“నీ కనున్లు తెరువబడి, నీ దిగంబరతవ్మును డగలుగునటుల్గా, నా యొదద్ కాటుకను
కొనమని నీకు హితవు చెపుతాను.”
274 కాటుక దేవుని వాకయ్మైయునన్ది, కనున్ల సవ్సద్త నినున్ సహజమైన లోక కారయ్ముల
నుండి, దేవుని యొకక్ శకిత్ దావ్రా, ఆయన సనిన్ధిలోనికి నినున్ పాంతరము
చేసుత్ంది. అపుప్డు నీవు సాత్వు! నీవంటావు, “ఒకపుప్డు నేను నశించాను, ఇపుప్డు
కనుగొనబడాడ్ను, నేను గుడిడ్ వాడను కాని ఇపుప్డు సాత్ను.” డండి? అది
భినన్ముగా యుంటుంది.
275 ఈ దినమున సంఘము యొకక్ పిలువు అదే, అదేమనగా, “నీవు నా యొకక్ కాటుకతో
అభిషేకిoచబడునటుల్, నా యెదద్ కాటుకను కొనమని నేను నీకు హితవు చెపుతాను,
అపుప్డు నీవు సాత్వు.”
276 అకక్డ నిజముగా ఏదో కలిగియునన్ ఎవరిపైనో పరిశుదాధ్తుమ్డు దిగునుగాక…ఒక
సవ్సథ్త లోపలనుండి వసుత్ంది. అది నీలో యునన్ నీ ఆతమ్నుండి సవ్సథ్తను కలుగునిముమ్.
అది నిజమైన ఆతమ్యైనటెల్తే, నిజమైన అభిషేకము, అతనిని ఒక దేవుని కుమారుడు లేక
ఒక దేవుని యొకక్ కుమారెత్గా ఫలిoపచేయుట తపప్ ఇంకేమి చేయదు కాని నిజమైన
ఆతమ్, ఒక గురుగుగింజ మీదకు రావచుచ్ను, వరష్ము గురుగులుమీద డా పడుతుంది.
అది గోధుమలను జీవిoపచేసినటేల్ వాటిని డా జీవిoప చేసుత్ంది . “కాని వారి ఫలముల
దావ్రా మీరు వారిని తెలుసుకొంటారు” డండి? మనము దేవుని యొకక్ ఫలవృకష్
మైయునాన్ము,వాకయ్మును ఫలిoచుచునాన్ము.
277 యేసు అనాన్డు, “ఒకడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, ననున్ వెoబడించాలి. అతడు
తన విదయ్కు, తన జాఞ్నమును, అతని డిగీలను ఉపేకిష్ంచి, అతని సిలువనెతిత్ కొని ననున్
వెoబడించాలి.”
278 పర్జలు సభయ్తను రిచ్న సాధారణమైన తలంపులను పోగొటుట్కొనియునాన్రు.
ఇకక్డ నేను చినన్ లేఖనముల మీద వెళుళ్చునాన్ను…ఒక ఐదు లేక పది నిమిషములు
నేను దీనిని రిచ్ తీసుకొంటాను, డండి. పర్జలు ఒకరి మధయ్ ఒకరు ఒక సాధారణ
సభయ్తను కోలోప్యియునాన్రు. ఇకక్డ యునన్ పెదద్ వయసుస్గల మనుషులు నేను
ఎరిగిన సీత్లు, సహోదరులు. పర్జలు ఇది వరకు పర్వరిత్ంచి యునన్టుల్గా పర్వరిత్oచుటలేదు.
వారు సాధారణమైన గర్హిoపును కోలోప్యారు. మనము జీవిoచుచునన్ ఈ శాసీత్య,
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అధునాతనమైన పర్జలపైయునన్ మానసిక పర్భావము, పర్జలు వారి యొకక్ సహజమైన
తరక్ములను కోలోప్వునటుల్ చేసింది. ఒక సహోదరుడు, ఒక సహోదరిగా, ఒక సీత్గా, వారు
ఎవరినైనను గౌరవిoచలేకపోతునాన్రు, అది ఏదో మురికిగాయునన్ది.
279 పర్జల మధయ్కు వెళుళ్టకు సీత్లు తముమ్ను తాము అసభయ్ముగా వసత్ధారణ
చేసుకొనుచునాన్రు. వారంటారు, “నేను ఒక మoచి సీత్ని.” సరే, ఆమె దేని కొరకు
బయట అలా ధరించుచునన్ది? ఆమె గుడిడ్ది. ఇకక్డ యునన్ సహోదరీలలో ఒకరు,
ఆ యుకత్ వయసుస్లో, మీ తలిల్గాని లేక నా తలిల్గాని అలా వీధులలో, ఇపప్టి సీత్
వలే నడిచియుంటే, వారు ఆమెను పిచిచ్ ఆసుపతిలో యుంచేవారు; తగిననిన్ బటట్లు
ధరించుటకు ఆమెకు తగినంత మనసుస్ లేదు. అపుప్డు అది పిచిచ్తనమైతే, ఇపుప్డును
అది పిచిచ్తనము. అది ఇంక అదేరకమైన సీత్లు యై యునాన్రు, డండి? వారు వారి
యొకక్ సభయ్తనంతా పోగొటుట్కొనాన్రు, వారి గర్హింపునంతా పోగొటుట్కొనాన్రు. వారు
వాటిని పోగొటుట్కొనాన్రు. అధునాతన అవగాహనతో నాగరికతతో, మరియు విదయ్తో,
“అలాగుoడుట, అది అరోగయ్ముగా యుంటుంది.” అది పాప షట్మైనది మరియు
మరణము. గమనించండి, ఓ, వారు ఇదివరకు యునన్టుల్గాలేరు. అపుప్డు.
280 సంఘ జీవితములో గమనించండి. అది సంఘ జీవితములో అలవాటైoది,
చాలాకాలము కితము, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు, అని పర్వకత్ చెపిప్నపుడు,
అపుప్డు పర్జలు కదిలారు. వారు తినన్గా దానితో నిలిచారు. కాని ఇపుప్డు, “వాడు నాకు
ఇషట్ము లేదు అతనిని బయటకు పంపుటకు ఓటెయయ్ండి.” హ. డండి? హ-హ.

డండి. వారికి ఎంత మాతర్ గర్హిoపులేదు.పర్జలు ఇక ఎంతమాతర్ ఆతమ్ దావ్రా
కదులుటలేదు.
281 దేవుని వాకయ్మే ఆతమ్, మరియు ఆయన వాకయ్ము ఆయన పర్వకత్కు వసుత్ంది. వాకయ్ము
లోక కారయ్ములు నుండి, దేవుని యొకక్ కుమారుల మరియు కుమారెత్ల సావ్ పయ్ము
లోనికి పాంతరము చేయవలసి యునన్ది.వారు మాటాల్డుచుండగా వాకయ్ము ఈ
పర్వకత్ల దావ్రానే రాగలదు. అది వాకయ్మై యునన్దని పుటకు, అది వాకయ్ముతో
పోలచ్బడవలసి యునన్ది. అపుప్డు నీవు ఆ వాకయ్మును అంగీకరిoచినపుడు, ఒకలోక
కుమారుడు, ఒక లోక కుమారెత్ నుండి ఒక దేవుని కుమారుడుగా లేక ఒక దేవుని
కుమారెత్గా, అది నినున్ పాంతరము చేసుత్ంది.
282 ఇకక్డ నినున్ నీవు చుకో. మీలో ఎంతమంది ఆ అనుభవమును కలిగియునాన్రు?
మనలో పర్తి ఒకక్ మనము ఆ అనుభవమును కలిగియునాన్ము. ఎందువలనంటే, అది
మాటాల్డబడినది, అది నమమ్బడింది, మరియు వాకయ్ము ముందుకు వచిచ్ హృదయపు
పరుపులో పడింది; అకక్డ నుండియే అది తినన్గా పెరుగుట ఆరంభమైంది . డండి?
283 నినున్ పాంతరము చేయుచునన్ది, ఆయన పరిశుదాధ్తమ్, ఆయన వాకయ్
వితత్నమును దాని పోలికలోనికి పాంతరము చేయుచునన్ది. ఒక బేరిపండు, బేరి
పండును ఉతప్తి చేసినటుల్గా, ఒక ఆపిల్ చెటుట్, ఒక ఆపిల్ పండును ఉతప్తి చేసినటుల్గానే,
అలాటివి, ఆయన వాకయ్ము దేవుని కుమారులను మరియు దేవుని కుమారెత్లను ఉతప్తి
చేసుత్ంది. అది తపప్క ఆలాగునే యుoడవలసి యునన్ది.
284 ఒక దినమున పర్పంచము చీకటిలో అధావ్నన్ ముగాయుండగా, దేవుని యొకక్ ఆతమ్,
ముందుగా నిరణ్యించబడిన వితత్నము పై అలాల్డినది, ఒక ముందుగా నిరణ్యించబడిన
వితత్నము, అది పాంతరము చెందియునన్ది, అది యెషయా 9:6 ను తీసుకొoది.
285 ఇపుప్డు, ఆ పర్వకత్ అకక్డ నిలబడి ఒక మనిషి, పర్జలను, దేశములను
ఊపివేయవలసియుండెను. ఆ దినమున యునన్ భకిత్గల పర్జలు అతనిని నమామ్రు;
అంద కాదు; వారు అందరు నమమ్లేదు. కాని ఈ పర్వకత్, ఈ మనిషి ఖచిచ్తమైన
విషయములను మాటాల్డుట వారు శారు, అతడు చెపిప్నది పరి రణ్మైనది, మరియు
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అది నెరవేరినది. ఇకక్డ, ఈ మనిషి పర్జలముందు నిలబడి చెపాప్డు, “కనయ్క గరభ్వతియై
కుమారుని కనును,” ఓ, కారణము లేకుండా. కాని డండి, దేవుడు తనకై తానుగా
సవ్యముగా మాటాల్డలేదు, కాని ఆయన పర్వకత్ల దావ్రా మాటాల్డాడు. ఇపుప్డు దానిని

రిచ్ బైబిలులో ఏమి వాయ బడలేదు, కాని, ఈ పర్వకత్ నిలబడి, యెషయా 9:6
పర్కారము “ఒక కనయ్క…” ఏలయనగా “మనకు శిశువు పుటెట్ను, మనకు కుమారుడు
అనుగర్హించబడెను; ‘ఆయనకు ఆలోచనకరత్, సమాధాన కరత్, బలవంతుడైన దేవుడు,
నితుయ్డగు తండి అని పేరు పెటట్బడును.’” ఇపుప్డు, “ఒక కనయ్క గరభ్వతి అగును,” ఆ మాట
పలకబడింది, అది ఒక బీజమైయునన్ది. పరుపు దానిని లోనికి సీవ్కరించవలసియునన్ది,
ఒక రోజున. ఆయన దేశములగుండా వెదికాడు, అకక్డ ఎవరు లేరు, ఆయన దేశముల
గుండా వెళిల్యునాన్డు, అకక్డ ఎవరు లేరు.
286 ఎనోన్ వందల సంవతస్రముల తరువాత, ఆ ముందు నిరణ్యించబడిన వితత్నము ఒక
పరుపు నేలను కనుగొనన్ది, ఆమె ఎదిగియునన్ది.
287 సరిగాగ్ దేవుడు ఆదిలో చేసినటుల్గానే, “వెలుగు కలుగును గాక,” బహుశ ఎనిమిది
వందల సంవతస్రముల తరువాత వెలుగు వచిచ్oది. “ఒక చెటుట్ కలుగును గాక,” అది
మరలా ఆ రీతిగా పైకి వచిచ్ంది, ఆయన చెపిప్న సమసత్ .
288 ఇకక్డ ఒక ముందుగా నిరణ్యించబడిన వితత్నము. ఇమామ్నుయేలును కనన్ది,
“దేవుడు మనకు తోడు.” “ఆయనను అనయ్జనులు వెతుకుతారు,” మరియు ఆయననే
ఈరోజు మనము వెదుకు చునాన్ము? యేసు, మీరు డండి, ముందుగా
నిరణ్యించబడిన వితత్నము…
289 హవవ్కు చేసినటుల్గా, సాతానుడు దానికి మందు జలుల్టకు పర్యతన్ము
చేశాడు. దానిని జలుల్టకు పర్యతన్ము చేశాడు, కాని వాడు విఫలమయాయ్డు. ఇకక్డ
ఆయన మీదయునన్ విరుగుడు శకిత్తో, ఆయన ఒక ముందుగా నిరణ్యించబడిన
వితత్నమై యునాన్డు. వారు ఆయనను లోనికి తీసుకొని, ఒక పరిసయుయ్డిగా లేక
ఒక స ద్కయుయ్డుగా చేయలేక పోయారు. ఆయనను ఒక సంసథ్కు చెందినవాడుగా
చేయలేకపోయారు. ఆయన దేవుని యొకక్ ముందుగా నిరణ్యించబడిన పలుకబడిన
దేవుని వితత్నమై యునాన్డు. సాతానుడు వాని అవిశావ్సమును ఆయన మీద తోయలేక
పోయాడు. ఆయన ఆయన మీద విరుగుడు శకిత్ని కలిగియునాన్డు.

దేవా, మముమ్లను విరుగుడు శకిత్తో చలుల్ము, అదే నా పారథ్న. అది నిజము.
290 అపుప్డు ఆతమ్ ఆయన మీద అలాల్డి, కలవ్రికి ఆయనను పంపియునన్ది, ఈ
దినమున యునన్ సంఘమునకు, ముందుగా నిరణ్యించబడిన వితత్నములనిన్టికి వెలుగు
తెచుచ్టకు, దేవుని యొకక్ కుమారులుగా మరియు దేవుని కుమారెత్లుగా పాంతరము
చేయుటకు, ఆయనను కలవ్రికి పంపింది.
291 “ముందు నిరణ్యము” అనుమాటను రిచ్ తొటిలల్ వదుద్, నేను దాని గుండా వెళాళ్ను.
మీరు శారా? నేను మీకు ఎఫెసీ 1:5 ను పగోరుచునాన్ను.
292 డు, నీవు నీ తండిలో యుoడియునన్టుల్గా…మొనన్టి రాతి నేను చెపిప్నటుల్,
నీవు ఆరంభములోనే నీ తండి లో యునాన్వు…నీవు యుoడియుoడకపోతే, నీవు ఇకక్డ
యుoడవు. కాని, నీవు డు, నినున్ ముందుకు తెచుచ్టకు, అది ఒక పడకనేల పైకి
వెళళ్వలసియునన్ది. ఇపుప్డు నీవు అతని కుమారుడవు, నీవు అతని కుమారెత్వు. డు,
అది ఒక వితత్నమైయునన్ది.
293 నీవు ఒక కైసత్వుడవై ఇపుప్డు యునన్టెల్తే, ఒక నిజమైన ముందుగా నిరణ్యించబడిన
వితత్నము, నీవు దేవునిలో ఎలల్పుప్ యుoడియునాన్వు. నీ యొకక్ జీవపు అంకురము,
అదే దేవుని యొకక్ గుణలకష్ణము, అదే ఆయన తలoపైయునన్ది…
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294 ఉదాహరణకు చెపుతాను, ఈ చకక్ని సీత్ ఇకక్డ రొచ్oడియునన్ది. డు?
దేవుడనాన్డు, “ఆ దినమున ఒక బాలిక అకక్డ యుంటుంది, ఆమె పేరు పలానా-
పలానా ఆమె ఇలా, అలా, అలాగుంటుంది,” “ఆమె రొచ్ని వరత్మానము వింటుందని,
ఎరర్టి బటట్లు ధరిసుత్ందని.” శారా, ఈ ఘడియ సహితము ఆయనకు తెలుసు.

డు, అదే ఆయన తలంపు. నీ భరత్ ఎవరైయునాన్రో, అతను ఎవరైయునన్పప్టికి;
మిముమ్లను ఆయన ఒకక్టిగా చేసాత్డని, మీరు ఇకక్డ ఈ దినమున ఈ పటట్ణములో

రొచ్oటారని ఆయనకు తెలుసు. నీవు దానిని తపిప్పోవుటకు అకక్డ ఏ మారగ్ము లేదు,
డు, ఏలయనగా నీవు ఎదుగుచునాన్వు. నీవు లోపట వితత్నమైయునన్ంత కాలము,

నీవు ఎదుగు యుంటావు. వితత్నము నీవు ఏమి చేసాత్వని చెపిప్ందో, నీవు దానినే
ఖచిచ్తముగా ఉతప్తిత్ చేసాత్వు. అది ఖచిచ్తముగా. అది ఆయన వాకయ్మైయునన్ది; ఆయన
తన వాకయ్మును నిలబెటుట్ కొంటాడు, దానిని కాసాత్డు.
295 నీవు నీ యొకక్ తండిలో ఒక జీవపు అంకురముగా యుండి యునాన్వు, మరియు
నీవు ఒక కుమారెత్గా ముందుకు వచిచ్యునాన్వు; నీవు, నీవు, మీలో పర్తిఒకక్ ,
సోదరీ, సోదరులారా, మీరు ముందుకు వచాచ్రు. మీరు మీ యొకక్ తండిలో యుండి
యుండకపోతే, అపుప్డు మీరు ఇకక్డ యుండేవారు కాదు.
296 నీవు దేవునిలో యుండి యుండకపోతే…నీవు బైబిలు వరత్మానమును నమిమ్నటెల్తే,
పర్సుత్త దినము యొకక్ వరత్మానము, దాని యొకక్ ఋజువు…నీవు ఇకక్డ రొచ్నన్
కారణమేమనగా, నీవు ఇకక్డ రొచ్నుటకు ముందుగానే నిరణ్యించబడియునాన్వు.
లేని యెడల నీవు ఇకక్డయుండి యుండేవాడవు కాదు; మీలో కొందరు అకక్డ వీధిలో
తాగిపడి యుండేవారు; మరియు మీలో కొందరు మరొక పురుషుని భారయ్తో బయట
పరుగెతుత్ యుండేవారు; వివాహమైన, సీత్ లైన మీరు మరొక సీత్ యొకక్ భరత్తో బయట
పరుగులెతేత్ వారు, అలాటిది ఏదో చేసేవారు. డండి? కాని నీవు ఇకక్డ యుండుటకు
ముందుగానే నిరణ్యించబడాడ్వు. డు? నీవు దానికి సహాయపడలేవు. నీవు ఒక తండిని
కలిగియునాన్వు; ఆయన దేవుడైయునాన్డు, నీవు ఒక వితత్నమైయునాన్వు.
297 ఆయన ఒక సథ్లమునకు వచిచ్నపుడు, ఆయన నినున్ పటుట్కొనాన్డు…అపుప్డు నీవు
ఆయనలో, ఒక తలంపుగా యుoడియునాన్వు, ఇపుప్డు నీవు ఆయనతో సహవాసము
చేయుటకు ఒక వయ్కిత్ వైయునాన్వు. డు? ఆదిలో నీవు నీ యొకక్ తం లలో
యునన్టుల్గానే, కాని ఇపుప్డు మీరు దేవుని యొకక్ కుమారులు మరియు కుమారెత్
లైయునాన్రు, కాబటిట్ నీ యొకక్ తండితో సహవాసము చేయవచుచ్. ఇపుప్డు మనము
దేవుని యొకక్ కుమారులము మరియు కుమారెత్లమైయునాన్ము, తండియైన దేవునితో
సహవాసము చేయుచునాన్ము. డండి, అది ఎంత చకక్గాయునన్దో. నీవు దానిని
ఇషట్పడవా? [సంఘము “ఆమేన్” చెపిప్ంది—ఎడి.] తరువాత నీవు ఆయన వలే మారావు.
మనము కుమారులమై యుండియునన్టెల్తే, అపుప్డు నీ యొకక్ గుణ లకష్ణములు, ఆదిలో
ఆయన యొకక్ పోలికలో యునాన్యి.
298 గురుత్oచుకోండి, ఆదిలో నీవు ఆయనతో యుండియునన్టెల్తే; యేసు, దేవుడు,
శరీరధారియై మన మధయ్ నివశించాడు, అపుప్డు నీవు ఆయనలో యుండి, ఆయన
తీసుకొనన్ అవమానముల కొరకు నిలబడాడ్వు. నీవు ఆయనతో కలవ్రికి వెళాల్వు, నీవు
ఆయనలో చనిపోయావు. నీవు ఆయనలో తిరిగి లేచావు. మరియ ఇపుప్డు ఆయనతో
పరలోకపు సథ్లములలో రొచ్ండి యునాన్వు. శారా?
299 నేను ఒక అమెరికా వాడనైతే, ఆమె యొకక్ అవమానమంతటితో నేను నిలబడి
యునాన్ను. ఆమె యొకక్ మహిమ అంతటితో నేను నిలబడియునాన్ను. ఆమె
ఏమియైయునన్దో, నేను అదేయైయునాన్ను. నేను ఒక అమెరికా పౌరుడనై యునాన్ను…
నేను పెల్మౌత్ బండపై దిగియునాన్ను. వారు సావ్తంతర్య్పు పర్కటన మీద సంతకము
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చేసినపుడు, ఆ ఉదయమున నేను ఆ హాలులో యునాన్ను. అది సతయ్ము. అతడు ఆ
నది దాటినపుడు, హెనీ ఫోర్జ్ నొదద్, నేను వాషింగ్ టన్ తో యునాన్ను. ఆ ఉదయమున
నేను అకక్డ యునాన్ను నేను అతనితో పారిథ్ంచియునాన్ను. నేను, నీవు, ఒక అమెరికా
వాసిగా, నీవు ఒక అమెరికా వాసివైతే, నీవు యుoడియునాన్వు. ఏలయనగా అమెరికాలో
యునన్ సమసత్ నీవైయునాన్వు. గామ్ మీద నేను జెండా ఎగురవేశాను. వారు దానిని
చేయటానికి నేను సహాయము చేశాను. పర్తి ఓడ రేవును నేనును తీసుకొనాన్ను. ఒక
ఉదయ్మ కారుడుగా ఆమె యొకక్ అవమానమును భరించాను. ఆమె ఏమైయునన్దో, నేను
అదే యైయునాన్ను.
300 కీసుత్ ఏమైయునాన్డో, నేను అదేయైయునాన్ను. ఆయన ఏమైయుంటాడో, నేను
అదేయైయునాన్ను. ఓ దేవా. ఆయన ఒక వెరి వాడుగా లెకిక్oచబడితే, నేనును తపప్కుండా
అదియే. ఆయన ఒక బయెలెజ్ బుయైతే, ఆయన చేసిన ఆతమ్ కారయ్ముల దావ్రా,
నేనును అదియే. ఆయన ఏమైయునాన్డో, నేనును అదియే. ఆయన ఏమైయునాన్డో,
నీవు అదియే.
301 ఆమె యొకక్ అమరత్ తకు, ఆమె యొకక్ సేవ్చచ్కు, లేక ఆమె యొకక్ కీరిత్కి, ఆమె
యొకక్ అవమానమునకు మనము తపప్క శిలప్ కారులమై యునాన్ము.
302 మనము తపప్క ఆ రీతిగా యుండాలి. మనము తపప్క సంఘముగా, యేసు కీసుత్
యొకక్ వధువుగా యుండాలి. ఆయన జీవిoచినపుడు, మి మీద నేను ఆయనతో
జీవించాను. ఆయన చనిపోయినపుడు, నేను ఆయనతో చనిపోయాను. ఆయన తిరిగి
లేచినపుడు, నేను ఆయనతో తిరిగి లేచాను. నేను ఆయనతో సమావేశమైయునాన్ను
మరియు ఆయనతో పరలోకపు సథ్లములలో కురొచ్ండియునాన్ను, ఏలయనగా నేను
ఆయనలో భాగమైయునాన్ను. ఆయన ఎకక్డయుంటాడో, నేను అకక్డేయుంటాను, “నా
సేవకుడెకక్డ యుoటాడో, నేను అకక్డే యుంటాను.”
303 ఇపుప్డు మనతో మరియు మనగుండా ఆయన సహవాసము చేయగలడు,
ఆయన వాకయ్మును మనలో విశర్మించనియయ్గలడు. అదే, ఆయన వాకయ్ములో
మనము భాగమైయునాన్ము. ఆయన వాకయ్మై యునన్టెల్తే, మనము ఆయనలో
భాగమైయునాన్ము, అపుప్డు మనము వాకయ్ములో భాగమైయునాన్ము.
304 నాకు చెయియ్లేదని నేను ఎలా కాదనగలను? ఒక దౌరాభ్గుయ్డు ఏమి చెపిప్నపప్టికీ
లెకక్కాదు, ననున్ మనిన్ంచండి, ఏదో సైనుస్ నాకు చెయియ్ లేదని చెపితే; నాకు చెయియ్
వుందని నాకు తెలుసు. నేను దానిని వాడతాను.
305 నాకు దేవుడునాన్డని నాకు తెలుసు. నాకు రకష్కుడునాన్డు. నేను ఆయనను నా
ఆతమ్లో సప్ శిసాత్ను. నేను ఆయనలో భాగమైయునాన్ను. ఈ వాకయ్ము చెపేప్ది అదియే,
నేను అదేయైయునాన్ను. దానిలో ఒక భాగమును నేను కాదoటే. నేను కలిగియునన్ నా
చేతిని, నా చెవిని, నా కoటిని నేను కాదనన్టేట్, నేను దానిని చేయలేను, మరియు నా
సరైన మనసుతో ఒక మనిషి గా యుండలేను; ఆలాగుననే దేవుని యొకక్ వాకయ్ములో ఏ
భాగమైనా కాదని, నేను సరైన దేవుని ఆతమ్ను కలిగియుండలేను. నేను దానిని రిచ్ తపప్క
సంఘశాఖ ఏమి చెపుతుందో దానిననాన్ తీసుకోవాలి, లేక దేవుడు ఏమి చెపుతునాన్డో
దాని ననాన్ తీసుకోవాలి. డండి? నీవు దానిని చేయలేవు.
306 ఇపుప్డు “ పాంతరము.” ఆయన వాకయ్ము దావ్రా మనలను పాంతరము
చేసాత్డు, మనము దాని పై విశర్మించవచుచ్, ఏలయనగా మనము దానిలో
భాగమైయునాన్ము.
307 ఇపుప్డు నా సహజమైన జనమ్ను రిచ్ గొపప్లు చెపుప్కొనుటకు, అకక్డ ఏమీలేవు.
నేను మీకు చెపుతాను; నేను గొపప్లు చెపుప్కొoటానికి నాకు ఏమియులేవు. పారంభము



పాంతరపరచు శకిత్ 45

నుండియే నా తలిల్ ఒక పాపి; నా తండి ఒక పాపి. వారు గొంతులు కోసే కెoటకీక్
గుoపునుండి వచిచ్న వారు, తుపాకులతో పోరాడేవారు, తాగుబోతులు, దొంగ
సారాయి వికర్యిoచినవారు, మరియు వారిలో దరిదాపుగా అంద వారు టల్తోనే
చనిపోయారు; సమసత్ చేసారు. నా తలిల్ సగము ఇండియన్ జాతి సీత్. నేను గొపప్లు
చెపుప్టకు ఏదియు లేదు. నా వంశ వృకష్ము మీద నేను గొపప్లు చెపప్లేను.
308 కాని దేవునికి మహిమ, అకక్డ ఒకక్ దానిని రిచ్ నేను గొపప్లు చెపప్గలను, అదే
యేసు కీసుత్ నుండి వచిచ్న నా రెండవ జనమ్. మనము కలిగియునన్ లమును రిచ్,
నేను గొపప్లు చెపప్గలను ఏలయనగా ఆయన నా తండియైయునాన్డు. ఆయన నా
రకష్కుడు. ఆయననా విమోచకుడు; ఆయన కలిగియునన్ సమసత్మును బటిట్ ఆయన
నాకు చేసిన దానిని బటిట్ నేను గొపప్లు చెపప్గలను, ఏలయనగా ఇపుప్డు నేను ఆయన
కుమారుడనయాయ్ను. నేను ఇక ఎంత మాతర్ చారెల్స్ బానాహ్ం యొకక్ కుమారుడను
కాదు; నేను యేసు కీసుత్ కుమారుడను, అది సతయ్ము. ఇపుప్డు నా జనమ్ను రిచ్
నేను గొపప్లు చెపుప్కొనగలను. నా మొదటి జనమ్ను రిచ్ గొపప్లు చెపప్లేను, అకక్డ
ఏమియులేదు, నేను దానిని రిచ్ సిగుగ్పడుచునాన్ను. కాని నా యొకక్ రెండవజనమ్ను

రిచ్ నేను సిగుగ్పడుటలేదు. ఆయన ఎలా చేశాడు? “వాకయ్ జలములతో శుదిద్చేయుట
దావ్రా.” అది సతయ్ము.
309 నిజముగా ముందుగా నిరణ్యించబడిన విశావ్సులు, వాకయ్ముతో నిలబడతారు.
మరియు వారు దానిని వంకరగా చేయరు. ఓ, దేవుని కుమారులారా. ఎందుకు,
దేవుని కుమారెత్లారా, దేవుని కుమారులు మరియు దేవుని కుమారెత్లతో, ఈ గొపప్
సహవాసమును మనము తపప్క కలిగియుండ డదు? మనము తపప్క కలిగియుండాలి.
వారు దానిని చేయరు, అంతే, కారణము వారు నిజముగా దేవుని యొకక్ కుమారులు
మరియు కుమారెత్లు కారు…
310 డండి, మొనన్టి రాతి నేను చెపిప్యునన్టుల్గా…నేను ఇకక్డ వాశాను, కాని దాని
యొదద్కు వెళుళ్టకు నాకు సమయము లేదు, నేను దానిని ఇపుప్డు విడిచిపెడతాను.
311 అంతరంగము లోని ఆ చినన్ అంతరంగము, అకక్డే నీవు పారంభిసాత్వు, అదే నీఆతమ్;
తరువాత దాని నుండి వచేచ్ది, నీమనసుస్; తరువాత నీవు ఒక జీవివి. ఇపుప్డు, ఈ జీవికి
తాకుటకు ఐదు జాఞ్నేందియములునాన్యి; రెండవదానికి ఐదు జాఞ్నేందియాలునాన్యి.
అది భాహయ్ శరీరము; చుట, రుచి చుట, సప్ శించుట, వాసన చుట, వినుట,
దానిలోపల శరీరమునకు పేమ, మనసాస్కిష్, అలా ఐదు పంచేoదియాలునాన్యి; కాని
అంతరంగములోని అంతరంగము, నియంతర్ణా శిఖరము, అకక్డ దేవుడైనా లేక
సాతానైనా యుంటాడు.
312 నీవు తాకే వీటిలో దేనినైనా, ఒక కైసత్వుడిగా నీవు వాటిని అనుకరణ చేయగలవు; లేక
నీవు ఒక కైసత్వుడిగా దయయ్ములను వెళళ్గొటట్గలవు. కాని లోపట యునన్ నియంతర్ణా
శిఖరము. ఆరంభము, లము, దేవునిది కాని యెడల, అది ఎనన్డు దేవుని యొదద్కు
తిరిగి వెళళ్దు. నీకు అరథ్మైనదా? దా దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? కయప
సహితము ఆయనను మరణమునకు దోషిగా అపప్గించి, పర్వచిoప లేదా? కాని అతడు
వాకయ్ముతో నిలబడలేక పోయాడు. శారా? అది సతయ్ము.
313 సంఘమునుండి, లోకము నుండి, దేవుని కుమారులుగా, దేవుని కుమరెత్లుగా

పాంతరము చెందుట. ఇపుప్డు ముగింపులో, దీనిని గమనించండి.
314 ఇపుప్డు తిరుగులాడుచునన్ దేవుని కుమారులు, లోకములో బయట
తిరుగులాడుచునాన్రు, కొందరు ఈ సంఘశాఖ నుండి, ఆ సంఘశాఖ లోనికి
తిరుగులాడు చుకక్లవలే తిరుగులాడుచునాన్రు, ఎనన్డు సిథ్రముగా లేరు. ఆకు
రాలుకాలములో నీళుళ్మీద యునన్ ఒక ఆకువలె…మనము దానిని సేవారము,
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లియో, ఆ వెనుక రుప్న. ఆకులు దాని మీద, పర్తి చినన్ గాలి విసిరినపుడు, ఈ వైపు
నుండిఆ వైపునకు ఎగిరిపోయేవి.
315 కాని మనము సిథ్రముగా యుండాలని దేవుడు కోరుచునాన్డు, “యేసులో లంగరు
వేయబడినవారమై, జీవిత తుఫానులలో ధైరయ్ముగాయుoడుట. కీసుత్లో లంగరు
వేయబడి, నేను ఏ గాలులకు అలలకు భయపడను,” డండి? అది ఏమైనపప్టికి…
బాల బాలికలైన మీరు, పాఠశాల లో యుండగా ఇంచ్ కేప్ గంట, మీలో అనేకులకు
గురుత్ంటుంది.
316 వాగాద్నము చేయబడిన వాకయ్ము యొకక్ పరిసిథ్తిని ఎదురొక్నుటకు, అబాహాము
మరియ శారాల యొకక్ శరీరము పాంతరము చెందింది. డండి, వారు
వృదుధ్లైయునాన్రు. అబాహాము వాగాద్నమును, పొందినపుడు అతనికి డెబబ్ది ఐదు
సంవతస్రములు, మరియు శారాకు అరవై ఐదు సంవతస్రములు, ఆమెకు ఋతుసావము
ఆగిపోయింది; ఆమె బాలికగా యునన్పప్టికి నుండి అతడు ఆమెతో జీవించాడు, ఆమె
అతనికి సగము సహోదరి. ఆ వాగాధ్నమును నిలబెటుట్టకు, వారిదద్రి శరీరములు, ఒక
వృదుద్డు, ఒక వృదధ్ సీత్ నుండి, ఆ దినము యొకక్ వాగాద్నమును ఎదురొక్నుటకు,
ఒక యవవ్నసుథ్డుగా, ఒక యవవ్న సీత్గా వారి యొకక్ దేహములు పాంతరము
చెందియునన్వి.
317 దేవునికి మహిమ. అది నాకు ఎంతో మంచి అను తిని కలిగిసుత్ంది. డండి?
నేను ఏమైయునాన్నో లెకక్కాదు, నేను ఎలా ఇకక్డకు వచాచ్నో లెకక్కాదు, ఈ దినము
యొకక్ వాగాద్నమును మనము ఎదురొక్నుటకు, మనము పాంతరము చెందగలము.
అపుప్డు మనము ఐకయ్తతో, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ మాధురయ్తతో, సహోదరులు మరియు
సహోదరులముగా ఏకముగా జీవిoచగలము.
318 ఒక మాదిరిగా, దేవునిని కలుసుకొనుటకు, హనోకు యొకక్ రిత్ శరీరము
మారుప్ చెందియునన్ది, మరియు మరణము డకుండా అతడు పరలోకమునకు
కొనిపోబడాడ్డు; హనోకు, ఏలీయా అదే చేశారు.
319 యేసు యొకక్ దేహము మృతమైన సిథ్తినుండి పాoతరము చెందినది, చలల్ని,
ఒలవబడి, ఆయన పర్కక్టెముకలు ఆయన యొకక్ వీపును అతుకుకొనునటుల్గా ఆయన
చితకొక్టట్ బడాడ్డు. ఆయన గుండె,అంతవెడలుప్ గల ఒక ఈటెతో, ఆయన గుండె గుండా
పొడవబడి, గుచచ్బడింది, మరియు రకత్ము నీరు పర్వహించాయి. ఆయన దేహము లోని
నీరంత వెళిళ్పోయింది, ఆ ఈటె గుండా రకత్ము పర్వహించి ఆయన పాదముల
గుండా, నేల మీద బొటుల్ బొటుల్గా కారింది. ఆయన ఎంతగా చనిపోయి యునాన్డనగా,
చివరకు నకష్తర్ములు, చం డు ఆయన చనిపోయి యునాన్డని చెపాప్రు; బండలు

మిమీద నుండి బర్దధ్లైనాయి, సమసత్ . ఆయన చనిపోయి యునాన్డని సమసత్
చెపిప్ంది; దేవుడు సహితము ఆయన ముఖము కపుప్ కొనాన్డు. ఆయన చనిపోయాడు.
కాని ఆయన దేహము పాంతరము చెందియునన్ది. ఎందుచేత? కారణము
దేవుడు చెపాప్డు, “నేను ఆయన ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్ను, నా పరిశుదుధ్ని
కుళుళ్పటట్నియయ్ను.” అకక్డ దానిని చేయుటకు ఏ మారగ్ము లేదు.
320 ఈ దినములలో ఒక దినమున, మన దేహములు సమాధి పెటెట్లో పరచబడతాయి.
నీవు వచిచ్ నేను సమాధి పెటెట్లో యుoచబడుటను సాత్వు. నేను వచిచ్ నినున్ డవచుచ్,
నీ మీద కొనిన్ చివరి మాటలు ఆలాగు చెపప్వచుచ్. కాని నీవు ఎనన్డు మముమ్లను
సమాధిలో యుoచవు. వారు నీ మీద బండలను ఉంచవచుచ్. నినున్వారు సముదర్ములో
సమాధి చేయవచుచ్. వారు కోరినది చేయనివవ్ండి, కాని దేవుని యొకక్ పాంతరము
పరుచ్ శకిత్…
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321 2 వ థెసస్లోనికయులో చెపప్బడింది, “సహోదరులారా, నిరీకష్ణ లేని ఇతరుల వలె
మీరు దుఃఖ పడకుండు నిమితత్ము, నిదించుచునన్ వారిని రిచ్ మీకు తెలియకుoడుట
మాకు ఇషట్ము లేదు, దేవుని యొకక్ ర మోగుతుంది, కీసుత్ నందుండి మృతులైన వారు
మొదట లేతురు. ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి యుండు మనము,” ఈ ఉదయమున ఆ
పాట చెపప్బడినటుల్గా, “మనము వారి తో డా ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు,
ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము.”
322 పాంతరము చేయు దేవుని శకిత్. ఈ చినాన్ భినన్మైన సైనుస్, విదయ్ మరియు లోక
కారయ్ముల నుండి, మరియు అధునాతన దినము యొకక్ గర్హింపు నుండి, ఇపుప్డు దేవుని
యొకక్ కుమారులు మరియు దేవుని యొకక్ కుమారెత్లుగా మనలను పాంతరము
చేసియునన్ది. మరణము సహితము మనలను సమాధిలో ఎనన్ ఉంచజాలదు,
“మనము ఒకక్కష్ణములో, రెపప్పాటులో మారుప్ చెందుతాము,”

“ఓ, అది చెపుప్ట నీ భావమేనా?”
323 అది సతయ్మైయునన్దని చెపుప్ట నా భావము. యేసు, ఆ వాకయ్ము మి
మీద నిలబడింది, అది వాకయ్మైయుండెను, ఆయనే లాజరును సమాధి నుండి
లేపాడు. ఆయననాన్డు, “పునరుతాథ్నమును మరియు జీవమును నేనే, నా యందు
విశావ్స ముంచు వాడు చనిపోయినను బర్తుకును. మరియు బర్తికి నా యందు
విశావ్సముంచువాడు ఎనన్టికిని చనిపోడు.” సజీవమైన దేవుని వాకయ్మును అకక్డ ఆపు
ఏ మారగ్మును లేదు. అది తపప్క తిరిగి లేవాలి.
324 ఈ చినాన్ భినన్మైన, మనము జీవిoచుచునన్ అధునాతన శాసీత్య ఏదెను నుండి,
నాగరికత నుండి, సైనుస్ నుండి మరియు విదయ్ నుండి, ఈ అధునాతన సరుకంతటినుండి,
మనము లేసాత్ము. “ఈ మాంసపు వసత్ము రాలిపోతుంది, మరియు మనము తిరిగి లేచి,
ఒక రోజున నితయ్మైన బహుమానమును పటుట్కొంటాము.” మనము ఈ గాలి గుండా
వెళతాము, ఇదంతా సమాపత్మైపోతుంది. ఏలయనగా అధునాతన ఆలోచన నుండి
మనలను, పైకి తెచిచ్న దేవుని యొకక్ వాకయ్ము, మన మనసుస్లను పాంతరపరిచ్,
మన హృదయములను, మనసుస్లను దేవుని వైపు తనము చేసుత్ంది; అదే ఆతమ్
మాటాల్డియునన్ది, ఇంత రము మనలను పాంతరము చేసింది, అది ఆయన
సనిన్ధి లోనికి డా మనలను, ఆయన మహిమలోనికి, మహిమ పరచ్ బడిన శరీరము
లోనికి తీసుకొని వెళుతుంది.
325 “వారు ఇళుళ్ కటుట్కొంటారు; వాటిలో నివాస ముంటారు. వారు దాకష్ తోటలు
నాటుతారు,” మన శాసీత్య పరిశోధనల మధయ్; మనము తోటలు నాటుతాము, మన
కుమారులు వెంట వచిచ్ దాని ఫలము తీసుకొంటారు, మరియు అతని కుమారులు
వచిచ్ అతని నుండి దానిని తీసుకొంటారు, వారు నాటతారు, మరొకరు తింటారు;
వారు నిరిమ్సాత్రు, మరొకరు కాపురముంటారు. “నా సేవకుల యొకక్ దినములు
ధీరఘ్కాలముంటాయి, అకక్డ వారు వారి పిలల్లతోయుoటారు. వారు కడతారు, మరొకరు
నివాసముండరు. వారు నాటతారు, మరొకరు దానిని తినరు,” ఏమిటి? దేవుడే, దేవుని
వాకయ్మును చెపిప్న పర్వకత్యే, “ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును,” దీనిని
మనకు వాగాద్నము చేశాడు.
326 మనము దానిని ఎలా పొందుతాము? మనము ఇపుప్డు ఒక లముగా అకక్డ
దానిని కలిగియునాన్ము, ( డండి?) కారణము దేవుడు ఆ రీతిగా చెపాప్డు. అది ఆలాగు
యుoడవలసి యునన్ది. ఆయన లాజరును అకక్డ లేపినపుడు, అనాన్డు, “ఇది వింతగా
తలoచవదుద్, ఏలయనగా ఒక ఘడియ రాబోవుచునన్ది, సమాధులలో యునన్ వారంద
దేవుని కుమారుని యొకక్ సవ్రమును విని, పైకి వసాత్రు; కొందరు అవమానమునకు,
కొందరు నితయ్ జీవమునకు.”
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327 అది ఏమిటి? పాంతరము, దేవుని వాకయ్ము దావ్రా పాంతరము, మనలను
దేవుని కుమారులుగా మరియు దేవుని యొకక్ కుమారెత్లుగా చేయుచునాన్డు, మరియు
రాబోవు లోకములో నితయ్ జీవమును ఇచుచ్చునాన్డు. ఓ, మై. నేను ఇంకా ఎకుక్వ
ఏమిచెపప్ను? ఇతర సంగతులు వినవదుద్.

వయ్రధ్మైన ఈ లోక సంపదలను ఆశించవదుద్,
అది ఎంతో తవ్రగా కుళిళ్పోతుంది,
నితయ్మైన వాటిపై మీ నిరీకష్ణలను నిరిమ్ంచుకోండి!
అవి ఎనన్ గతించవు.
దేవుని యొకక్ మారని హసత్ము పటుట్కో! (మనము దానిని

పాడదాము)
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కో! (అది ఇకక్డే

యునన్ది.)
నితయ్మైన వాటిపై మీ నిరీకష్ణలను నిరిమ్ంచుకోoడి,
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కో!
మన పర్యాణము ముగించబడినపుడు,
మనము దేవునికి నమమ్కముగా యునన్టెల్తే,
మన యొకక్ గృహము మహిమలో పర్కాశమానముగాను

మరియు అందముగాను,
మన ఆతమ్ మికిక్లి ఆనందమును సుత్ంది.
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కో! ( పాంతరము

చెoదుము.)
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కో!
నితయ్మైన వాటిపై మీ నీరీకష్ణలను నిరిమ్ంచుకోండి,
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కో!

328 సైనుస్ ను గమనించవదుద్. అది వాకయ్మునకు వయ్తిరేకముగా యునన్టెల్తే, అది దేనిని
ఋజువు చేసుత్oది. డండి? అది వాకయ్మునకు భినన్ముగా యునన్టెల్తే, అది ఏమి
చెపుతుందో, సంఘమును గమనించవదుద్.

ఏలయనగా మనము దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును
పటుట్కొనాన్ము!

329 కాలములు మారతాయి, సైనుస్ మారుతుంది. మారని హసత్మును పటుట్కో!
నితయ్మైన వాటిపై మీ నిరీకష్ణలను నిరిమ్ంచుకోండి,
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కో.

330 తండివైన దేవా, నీ సనిన్ధిలో ఒక దీరఘ్మైన, పొడవైన బయటకు తీయబడిన
వరత్మానము తీసుకొని, ఈ ఉదయమున మేము ఇకక్డ డియుండగా, ఓ పర్భువా,
ఈ పర్జలు హృదయములలో ఈ వితత్నములను ఉంచుమని నేను పారిథ్సాత్ను.
గురుత్ంచుకోండి, పర్భువా, మేము పెళుసైనవారము…మా నిరామ్ణములు పెళుసైనవి,
మేము పారిథ్సుత్నాన్ము, కొనిన్సారుల్ ఎటు తిరగాలో తెలియదు. పియమైన దేవా,
మముమ్లను నీవు తిపిప్, నీ గొపప్ ఆతమ్ దావ్రా మముమ్ను నడిపించుము, పర్భువా,
మాకు సహాయము చేయుము. మముమ్లను ఎనన్డు ఒంటరిగా విడవొదుద్, తండీ.
నీవు మముమ్లను విడువనని వాగాద్నము చేశావు. “నేను మిముమ్ను ఎనన్ విడువను
ఎడబాయను. నేను మీతో యుంటాను.”
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331 తండి వైన దేవా, మా సోదరుడైన లియోను, జెనెను నడిపించుమని మేము
పారిథ్సాత్ము. ఇకక్డ నీవు కలిగియునన్ పర్జలపై, ఆ విధమైన నాయకులుగా వారిని
చేయుము, పర్భువా; వారు వారి సొంత ఆలోచనలు వాడకుండా, వారు ఏమిచేయాలో ఆ
గొపప్ పరిశుదాధ్తుమ్డు వారిని నడుపును గాక.
332 ఈ సీత్ పురుషులను, ఈ యవవ్న పిలల్లను, పర్భువా, నా కొరకు దీవించుము.
వారికి దీరాఘ్యువును దయచేయమని నేను పారిథ్సాత్ను. పర్భువా, అది సాధయ్మైతే, ఆయన
రాకడను చువరకు మముమ్ను జీవిoపనిముమ్. మేము సాత్మని మేము నముమ్తాము,
ఏలయనగా అంతా ఇపుప్డు ఎంతో దగగ్రగా యుంది. అది ఎంతో దగగ్రగా యుంది! తండీ,
దానిని దయచేయుము. నినున్ సేవించుటకు, వారిని, మముమ్లను మేము, నీకు యేసు’
నామములో అపప్గించుకొనుచునాన్ము. ఆమేన్.

సోదరుడా నేను మిముమ్లను చాల సేపు యుంచినందుకు మనిన్ంచండి. సోదరుడు
లియో. 
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