
హిమమంత-తెలల్గాయునన్
పావురపురెకక్లమీద

 మన తలలు వంచుదాము
పియమైన పర్భువా, పర్భువైన యేసు యొకక్ రాకడ వాగాద్నమునుబటిట్ మేము నీకు

వందనము చెలిల్ంచుచునాన్ము, అకక్డ మేము గొపప్ టములో కలుసుకొంటాము.
రాబోవుచునన్ అంతము లేని యుగములగుండా మనము సుత్తి త్యుండగా పాటలు,
ఆనందము, అకక్డ దానికి ఎనన్ అంతము లేదు. ఈ రాతి ఈ టముపై నీ
దీవెనలు కొరకు అడుగుచునాన్ము. ఈ ఆలయముపై, దాని సిబబ్ందిపై, దాని యొకక్
జతపనివారిపై, సహకాపరులపై, మరియు అందరిపై నీయొకక్ దీవెనలు మేము
అడుగుచునాన్ము.
2 ఎనోన్ మైళుళ్ రము నుండి పర్యాణము చేసి ఈ టములో యుండుటకు
వచిచ్న వారిని, పర్భువా, నీవు దీవిoచవలెనని మేము అడుగుచునాన్ము. వారు తిరిగి
వారి గృహములకు పర్యాణమై వెళుళ్బోవుచుండగా, నీ కనికరపు హసత్మును వారిపై
యుoచుము. పర్భువా, దీనిని దయచేయుము. దేవుని యొకక్ గృహముగా పిలువబడు ఈ
సథ్లములో ఆరాధించుటకు మేము ఇంకా ఎనోన్సారుల్ ఏకముగా డుకొందుముగాక,
పర్భువా, ఈ రాతి టెలిఫోన్ దావ్రా వినుచునన్ వారిని దీవిoచుము. రకిష్ంపబడని
పర్తివయ్కిత్, ఈ రాతి, యేసుకీసుత్ను వారి యొకక్ రకష్కుడుగా కనుగొందురుగాక, రోగులను
పీడింపబడుచునన్వారిని సవ్సథ్పరుచ్ము, తండీ, నీ సేవకుడు యేసునామములో,
సేవకొరకు హాజరుపలుకుతునాన్డు, ఆమేన్.
3 మీలో పర్తి ఒకక్రిని పర్భువు దీవించునుగాక. ఈ రాతి ఇకక్డ యుండుట
ఎంతోసంతోషముగాయునన్ది. సోదరుడు ఎరీన్, హిమమంత తెలల్గాయునన్ పావురపు
రెకక్లమీద, అను తన పాటలోని చివరి భాగమును పాడుచుండగా నేను అపుప్డే
లోనికి వచాచ్ను. నిశచ్యముగా అదుభ్తమైన పదయ్ము, నిశచ్యముగా రమయ్మైనది, అది
సమయాను సారమైనది. కాబటిట్ ఇపుప్డు, చాలా కృతజుఞ్డను.
4 ఈ రాతి దేశమంతటిగుండా పర్సారము చేయబడిన దానిని వినియునన్ పర్జలైన
మీ అందరికి, ఈ రాతివారు ఈ కటట్డములో కికిక్రిసి పోయియుండగా, కనిపెడు
ఎదురు పులతోయునన్ పర్జల ముఖములను, మీరు కేవలము ఇకక్డయుండి సేత్
బాగుంటుందని నేను కోరతాను, అదుభ్తమైన సమయమును కలిగియునాన్ము.
5 సహోదరుడు జాక్ ర్ మరియు సహోదరి, సహోదరుడు నోయల్, సహోదరుడు
బౌటల్యిర్, సహోదరుడు బౌన్, ఇకక్డయునన్ సహచరులందరికి, సంఘమంతటికి,
సిబబ్ంది అంతటికి, మముమ్లను తిరిగి ఆహావ్నించినందుకు మేము మీకు కృతజఞ్తలు
చెలిల్ంచగోరుచునాన్ము.
6 అది నిజముగా, ఒక విధముగా అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటనకాదు.
అది బయటకు వచుచ్టకు అది దేవుని యొకక్ హసత్మైయునన్ది. ఈ కారయ్ము
సంభవించుటను రిచ్, ఇకక్డయునన్ సోదరుడు కొదిద్కాలము కితము ఒక కలను
కలిగియునాన్డు, అనాన్డు, నేను “ఒక తెలల్ని పాయ్ంటుతో నిలబడి ఇండియన్ మొకాసిన్స్

టుల్ వేసుకొనియునాన్ను,” సహోదరుడు లియో, నీవు దీనిని వినుచునన్టెల్తే, కొనిన్
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నిమిషములలో నేను సరిగాగ్ నినున్ కలుసుకొంటాను. కాబటిట్ అపుప్డే, తినన్గా అకక్డే ఆ
టము దాని జనమ్సాథ్నమును తీసుకొనన్ది.

7 ఇపుప్డు ఇది ఆదివారము రాతియైయునన్ది, నాకు తెలుసు మీలో అనేక మంది
ఇంటికి వెళు రాతర్ంత కారు నడుపవలసియునన్ది, మీలో కొందరు రేపు
ఉదయమున కారు నడుపుకొని వెళుళ్చునాన్రు. నా ముందు రెండురోజులు కారునడుపు
పర్యాణమునన్ది. కాబటిట్ ఎకుక్వ సమయము మేము మిముమ్లను ఇకక్డ యుంచము.
నేను ఈ రాతిని ఒక పాతకాలపు రాతిగా చేయాలని పర్యతిన్సాత్ను. సహోదరుడు
బౌన్, సహోదరుడు జాక్, మరియు మేమందరము. చాలా సంవతస్రముల కితము
రోగుల కొరకు రాతి పారిథ్ంచేవారము, అపుప్డు చేసినటుల్గానే ఇపుప్డును అదేలాగున
రోగులకొరకు పారథ్న చేసాత్ము.
8 ఇపుప్డు, ఆ వెనుక ఇంకా వెనుక నా మాటను మీరు వినగలుగ్చునాన్రా? నా గొంతు
బొంగురు పోయినందున, మైకులను నేను కొంచెము కిందికి వంచుతాను.
9 కాబటిట్ ఒక చినన్ విషయము నేను, ఒక చినన్ సంఘటన సంభవించియునన్ది.
ఎందుచేత, కొదిద్ సేపటి కితము వారు నాకు ఒక సహోదరుడు రిచ్ చెపుప్చునాన్రు,
బహుశ ఈ రాతి అతడు ఇకక్డ యుండవచుచ్, ఇపుప్డే అతడు సంఘశాఖలో నుండి
బయటకు వచిచ్ యునాన్డు, షీవ్ పోరుట్లోనికి వచాచ్డు, వరత్మానమును రిచ్ వినగోరి
యునాన్డు. అతడు కలగలుపై పోయాడు, అతడు ఎకక్డ యునాన్డో అతనికి తెలియదు.
కాబటిట్ అతడు డౌన్ టౌవున్ కు వెళాళ్డు. అకక్డ కొందరు పర్జలు డుకొని యుండుట
అతడు సి, అనాన్డు, “ఇకక్డేనా బిలీల్ బానాహ్ం బోధించబోవుచునన్ది?”
10 వారనాన్రు, “లేదు, ఇకక్డొక చితర్ము దావ్రా బిలీల్ గాహం బోధించు చునాన్డు.”
11 అతడనాన్డు, “సరే, ననున్ మనిన్ంచండి, నేను తపుప్ సథ్లానికి వచాచ్ను.”
12 అతడు పైకి వచిచ్ అనాన్డు, “పర్భువా, ఇపుప్డు నేను ఎకక్డికి వెళళ్గలను?”
అతడనాన్డు, నేను ఆ ముఖయ్మైన వీధి గుండా నడుచుట పారంభించాను. అది ఏమిటో
నాకు తెలియదు, అకక్డ చివరలో ఒక పెదద్ సంఘమునన్ది. టెకాస్స్ వీధి. అకక్డొక పెదద్
తెలల్ని సిలువ, సంఘము మీద యునన్ది. పర్భువు ననున్ నడు త్నే యుండమనాన్డని
చెపాప్డు, “నేను నడు త్నేయునాన్ను.” అకక్డకు వెళేళ్టపప్టికి, అతడనాన్డు, “అది
తపప్కికక్డ యుంటుంది, అకక్డ ఎనోన్ కారుల్ చు ట్వునాన్యి.” అతడనాన్డు, “ఒక పెండిల్
కుమారెత్ మరియు ఒక పెండిల్కుమారుడు సంఘములో నుండి బయటకు వచుచ్ట నేను

శాను.” అది గత రాతియై యునన్ది. అకక్డొక వివాహమునన్ది, అది బయటకు
వచుచ్టను నేను శాను. పర్భువు అనాన్డు, “అది అదేయైయునన్ది. నీవు సంఘశాఖలో
నుండి బయటకు వచిచ్, పెండిల్ కుమారునితో వెళుళ్టకు, వధువులోనికి వెళుళ్ చునాన్వు.”

డండి? డండి?
13 వీధి గుండా వ త్ నేను నా భారయ్కు దానిని ఎతిత్ పించుచునాన్ను, మనము
దానిలోనికి నడిచి వెళుళ్ చుండగా, చం డు మరియు నకష్తర్ము ఆ సిలువపైన తినన్గా
ఎలా వేలాడు చునన్వో గదా. అలాటి చినన్ విషయములను ఊహించినపుడు, దేవుని
యందలి నా విశావ్సమునకు మరియు నా సేవకు, బహుశ అది ఒక విధమైన మెపుప్ను
తెలియజేసుత్ంది.
14 అది వికట్ర్ లీడుకుస్ అని, ఈ రాతి టుసాన్ లో, నేను ఆలోచిసాత్ను, అతడు ఒక
ఫెంచి జాతీయు…అతడు నిజమైన ఒక ఫెంచి జాతివాడు. నేను మొనన్టి దినమున
చెపిప్యునాన్నని నముమ్తాను, నిజమైన కైసత్వయ్ము నుండి, నేను సంఘశాఖను వేరు
చేయుటకు పర్యతిన్ంచి, నేను మాటలాడుట ముగించిన తరువాత…దానిని రిచ్ ఒక
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మనిషి నాకు ఒక కుల్పత్మైన సంభాషణను, అది ఒక పర్సిదిధ్ గాంచిన పెంతెకొసుత్ సంఘము
నుండి ఇసుత్నాన్డు.
15 కాబటిట్ అతడు డానీ హెనీ, ఎవరో ఒక చలన చితర్నటునికి అతడు ఒక సోదరుడు లేక
అలాటిది ఏదో, అతడు ఒక బాపిత్సుట్ వాడు, అతడు వేదిక నొదద్కు పరుగెతుత్కొని వచిచ్, నా
చు ట్ చేతులు వేసి అనాన్డు, “బానాహ్ం సోదరుడా, ఇది దైవ షణగా యుండదని నేను
నముమ్తాను, కాని అది పర్కటన 23వ అధాయ్యము కావచుచ్.” అతడు దేనినో చెపుప్టకు
పర్యతిన్ంచాడు, భాషలతో మాటాల్డుట పారంభించాడు.
16 ముగుగ్రు ఫెంచి జాతీయు…ఒక ఫెంచి సీత్ (పెదద్ థ్లకాయు రాలైన సీత్, సియానా
నుండి వచిచ్ంది, నలల్గా యునన్ది, ఈ రాతి ఆమె ఇకక్డ రొచ్ని యుండవచుచ్ను)
అతడు ఏమి చెపిప్ యునాన్డో పేపరు మీద వాసింది. అపుప్డు వికట్ర్ లి క్స్ , ఒక
సేవకుడు, దానినే కింద వాసి యునాన్డు; వారు వాసిన వాతలను సరిపోలుచ్ చునాన్రు,
లేక పోలచ్బోవు చునాన్రు. ఒక తల ఊపుచునన్ మనిషి (నలల్ని జుటుట్ను కలిగి యునాన్డు)
వెనుక రములో నిలబడియునాన్డు, అతడు ఉండవలసినంత రము వెనుక ఒక
సంచి పటుట్కొని యునాన్డు. నడుచుకొం పైకి వచాచ్డు, ఆ వాతలను చదువగోరాడు.
అతడు ఐకయ్రాజయ్ సమితిలో ఫెంచి భాషకు అనువాదకుడు. ఆ డు వాతలు ఒకే
విధముగా వునాన్యి.
17 అది ఇలా చెపప్బడింది:

నీవు అతి కఠినమైన మారగ్మును ఎనున్ కొనన్ కారణమున…నీవు దానిని
ఎనున్కొనాన్వు, నీవునీయొకక్సొంతఎనిన్కదావ్రాదానినిఎనున్కొనాన్వు.

దాని ఫలితము, మనకు తెలుసు. మోషే అతని యొకక్ ఎనిన్కను చేయవలసి
యుండెను, అనాన్డు:

ఇది సరియైన మరియు ఖచిఛ్తమైన మారగ్ము, ఏలయనగా అది నా
మారగ్ము.
ఎలాటిమహిమకరమైననిరణ్యమునునీవుచేశావు!

అనాన్డు:
ఈ కారణమున, పరలోకములో ఒక గొపప్ భాగము నీ కొరకు ఎదురు
సుత్ంది.
అదిదానికై అది దైవిక పేమలోఅమోఘమైనవిజయమునుతయారుచేసి

దానినినెర వేరుచ్తుంది.
18 ఆ డు ఒకక్టే. ఈ రాతి అది నా బైబిలులో వుందని నేను అనుకొంటాను, (నేను
దానిలో శాను, కాని అది అకక్డ లేదు), దాని అసలైన నకలు.
19 నావలె డానీ హెనీకి కనీసము మంచి ఇంగీల్షు రాదు, ఒకక్ ఫెంచి భాష తపప్,
వారు కియకు ముందు కియా విశేషానిన్ పెడతారు. ఆ డిటి యొకక్ అనువాదము
ఖచిఛ్తముగా ఒకక్టే.
20 డానీ హెనీ, కొదిద్ కాలము కితము…బహుశ ఈ రాతి డానీ విం యుండవచుచ్.
వికట్ర్ లి క్స్ బహుశ టుసాన్ లో యునాన్డని నేను గర్హిసాత్ను. టుసాన్ సంఘము
నొదద్, ఆలయములో యునన్ పర్జలైన మీరు, అదే టుసాన్ టబరిన్కల్ , అకక్డే సహోదరుడు
గీన్ సంఘకాపరి; సహోదరుడు వికట్ర్ లీ క్స్, ఒక గుడారపు టములో తినన్గా
యునాన్డని నేను నముమ్తాను, అది పార్క్ ఎవె య్ పాదమునొదద్, ఈ మారగ్ము గుండా
వసేత్, అది అకక్డ హైవే 80 లోనికి వెళుతుంది. మీరు అకక్డ రేపు మరియు ఎలుల్ండి రాతి
యునన్టెల్తే, అతడు అకక్డెంత సమయము ఉంటాడో, వెళిళ్ ఆయన మాటాల్డుట వినండి;
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బహుశ డానీ అతనితో వుండవచుచ్. నాకు తెలియదు; ఈ రాతి బహుశ వారు ఆలయము
నుండి వినుచునాన్రేమో.
21 తినన్గా దాని తరువాత డానీ యె షలేమునకు వెళాళ్డు, అతడు సమాధిరాయిపై
పరుండి యునాన్డని చెపాప్డు. ఆయన పునరుతాథ్నానికి ముందు మృత దేహము…
యేసు ఉంచబడిన బండ మీద. అతడనాన్డు, అకసామ్తుత్గా నేను అతని మనసుస్లోనికి
వచాచ్ను అని చెపాప్డు; అతడు పరుగెతుత్కొం బయటకు వెళిళ్ ఏడుచ్ట పారంభించాడు.
అతడు రాళళ్ నుండి వసుత్వులను తయారు చేసాత్డు, నా భావము రాళళ్ను మలుసాత్డు,
అతడు అకక్డికి నడిపించబడాడ్డు. సిలువను పాతి, దిగగొటిట్న సథ్లము యొదద్కు అతడు
వెళాళ్డు. అతడు అకక్డ ఆగి అకక్డ, అంగుళము చతురసాకారములో యునన్ రాయిని
కొటిట్, తన జేబులో వేసుకునాన్డు. దానిని ఇంటికి తేవాలని అతడు ఒపిప్ంచబడాడ్డు.
22 అతడు వాటిని తెచిచ్నపుడు, ఏదో అతనితో మాటాల్డి యునన్ది, “దాని నుండి
సహోదరుడు బానాహ్ంకు ఒక జత కఫ్ లి ంక్స్ చేయుము,” కాబటిట్ అతడు వాటిని
దావకములో యుంచాడు, అపుప్డు దాని రంగు సాధారణముగా కనపడు సునన్పు రాయి
నుండి, రకత్ వరణ్పు రాయిగా మారియునన్ది. మరియు అతడు వాటి నుండి కఫ్ లింక్స్
చేసియునాన్డు.
23 అతడు వాటిని నాకిచిచ్నపుడు, అతడు దానిని గమనించలేదు, కాని తినన్గా
ఆ రెండు కఫ్ లింక్స్ మధయ్ గుండా తినన్ని, ఆ ఇరుకు దారి చీలిచ్వేసి నటుల్గా
యునన్ది. ఈ రాతి రోగుల కొరకు పారిథ్ంచుటకు, నేను వాటిని పటుట్కొని యునాన్ను.

డండి, ఒక రకత్ వరణ్పు రాయి రంగు, రకత్ములో ముంచి యునన్టుల్గా యునన్ది;
దాని గుండా తినన్ని, ఇరుకు దారితో యునన్ది. ఖచిఛ్తముగా అతని యొకక్ పర్వచనము
చెపిప్యునన్టుల్గా, “తినన్ని ఇరుకు మారగ్ము”; పర్వచనములో, డండి? నేను దానిని
అతని కి పించాను.
24 డానీ, నీవు వింటునటెల్తే, నీవు గాని సోదరుడు లీ క్స్ గాని, ఎవరైనను ఒకక్రు, ఈ
రాతి రోగుల కొరకు పారథ్న చేయుట, ఒక పాతకాలపు రాతిగా ఉండబోవుచునన్ది. ఈ
తినన్ని, ఇరుకు మారగ్ములో, సువారత్ మారగ్ములో, వాకయ్పు మారగ్ములో, మన పర్భువైన
యేసుతో నడుచుట నాకు ఇషట్ము.
25 మీ అందరిని పర్భువు దీవించునుగాక. ఇపుప్డు, మాటాల్డుటకు మీరు ఎంతో
మంచివారు, నేను ఎకుక్వ సమయము మాటాల్డతాను, ఇకక్డెంతో ఎకుక్వ సమయము
నేను మిముమ్లను కలిగి యునాన్ను. అకక్డ డు లేక నాలుగు వందల మధయ్
పారిథ్ంచబడవలసిన పర్జలునాన్రని బిలీల్ చెపాప్డు, కాబటిట్ సాధయ్మైనంత తవ్రగా, మన
వరత్మానముతో నేను వేగిరపడాలి, తరువాత రోగుల కొరకు పారిథ్సాత్ను.
26 ఇపుప్డు, ఆరిజోనాలో యునన్ పర్జలు, వచేచ్ శనివారము రాతి, (ఆ టౌను పేరు
ఎనన్ తలంచలేము), ఆరిజోనా లోని యుమ, విందునొదద్ మనముంటాము.
కాబటిట్ అపుప్డు, తినన్గా ముందుకు ఆదివారము ఉదయమున లాస్ ఏంజలస్ లోని
కాలిఫోరిన్యాలో ఉంటాము, మరియు అకక్డ యుంటామని ముందు చెపప్బడినటుల్గా
ఆయా సథ్లములలో యుంటాము.
27 ఈ రాతి లేఖనములో నుండి నేను ఒక అంశమును తీసుకొన గోరుచునాన్ను.
28 ఈ రోజు, దారిలో మోరీసన్  కేఫ్ టీరియాలో నేను రొచ్ని యునాన్ను; సోదరుడు
జాక్ , ఆయన భారయ్, నేను మరియు నా భారయ్. మేము కొంచెము సమయము కలసి
గడుపటకు మోరీసన్  కేఫ్ టీరియాకు వెళిళ్యునాన్ము, మేము బయటకు వెళిళ్
యుండలేదు. సీత్లు ఎనన్ కలిసి యుండలేదు. అకక్డొక యవవ్నసుథ్డు నా యొదద్కు
నడిచి వచాచ్డు; అతడి పేరు గీన్ ; అతడు పెరీ గీన్ యొకక్ తండి. అతడనాన్డు, “బానాహ్ం
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సహోదరుడా, మొనన్ రాతి నీవు ‘జానీపిన్ ’ రిచ్ మాటాల్డు చునాన్వు,” అది నిజముగా…
ఏమైయునన్ది? బాబీ పిన్. అతడనాన్డు, “నీవు ‘జానీ పిన్ ’ రిచ్ మాటాల్డు చునాన్వు.”
“నేను నీకు ఒక ‘జానీపిన్ ను’ కలిగియునాన్ను.” దానిని అతడు నాకిచాచ్డు.
29 ఇపుప్డు, అది ఒక “జానీ పిన్ ,” సీత్లకు, అది వెం కలలో పని చేయదు. ఒక “జానీ
పిన్ ,” అతడనాన్డు బైబిలు పుటలను పటుట్కొని యుండుటక కొరకు, అతడు ఎనోన్
సంవతస్రముల నుండి దానిని వాడుతునాన్డు. కాబటిట్ అతడనాన్డు, “నేను ఒక మంచి
‘జానీ పిన్ ’, ఇసాత్ను.” కాబటిట్, గీన్ సోదరుడా, నీవు ఇకక్డెకక్డైనా యుండి విను చునన్టెల్తే,
అది “జానీ పిన్ ,” దానిని చకక్గా పటుట్కొని యుంటుంది, బాగుంటుంది.
30 ఇపుప్డు తినన్గా మనము లేఖనముల లోనికి వెళదాము, ఇపుప్డు నాతో మీరు కీరత్న
55వ అధాయ్యమునకు తిరగండి, తరువాత మతత్యి 3వ అధాయ్యము డా. ఈ రాతి
నా అంశము సోదరుడు ఎరీన్ యొకక్ అంశము; హిమమంత తెలల్గా నునన్ పావురపు
రెకక్ల మీద. ఇపుప్డు, నేను వాసుకొనన్ నోట్స్ అంతటిని నేను తాకలేను, నేను ఇకక్డ
లేఖనములను కలిగి యునాన్ను, ఏలయనగా నేను వాటిలో కొనిన్టిని దాటి పోతాను,
ఏలయనగా నేను వరత్మానమును వాగాద్నము చేశాను.
31 పర్భువు చితత్మైన యెడల, వచేచ్ శనివారము రాతి యుమా కొరకు,ఎతత్బడుటకొరకు
షరతులుమీద, పర్భువు చితత్మైన యెడల నేను బోధిసాత్ను.
32 కీరత్న 53లో…ననున్ మనిన్ంచండి, కీరత్న 55

చెవియొగిగ్… (మనిన్ంచండి? 55 అ అవునండి)
దేవా, చెవియొగిగ్ నా పారథ్న ఆలకింపుమునా వినన్పమునకు విముఖడవై

యుండకుము.
నామనవిఆలకించినాకుతత్రమిముమ్.
శ వుల శబద్మును బటిట్యు దుషుట్ల బలతాక్రమును బటిట్యు నేను

చింతాకాంతుడనైవిశాంతిలేక లుగుచునాన్ను.వారునామీదదోషము
మోపుచునాన్రు. ఆగర్హముగలవారైననున్హింసించుచునాన్రు
నాగుండెనాలోవేదనపడుచునన్దిమరణభయమునాలోపుటుట్చునన్ది.
దిగులును వణకునునాకు కలుగుచునన్వి మహా భయముననున్ముంచి

వేసెను.
ఆహా గువవ్వలె నాకు రెకక్లునన్ యెడల నేను ఎగిరిపోయి నెమమ్దిగా

నుందునే,
తవ్రపడి రమగా పారిపోయి పెను గాలిని సుడిగాలిని తపిప్ంచుకొని

అరణయ్ములో నివసించియుందునే అనుకొంటిని. (సెలా అనగా భావము
“ఆమేన్.”)

33 దావీదు అరణయ్మును పేమించేవాడు, అతడు కలవరపడినపుడు, పర్జలు అతనిని
నమమ్నపుప్డు, మరియు శ వులు అతని మీదకు వచిచ్నపుడు, అతడనాన్డు, “పావురము
వలె నాకు రెకక్లునన్టెల్తే, నేను అరణయ్మునకు ఎగిరిపోయి అకక్డే నివశించియుoదునే.”
అదే విషయమును నేను ఎనిన్సారుల్ తలoచియునాన్నో! గోడమీద నుండి నా తుపాకిని
తీసి, నా కాయ్ంపు బాగ్ తో అరణయ్మునకు వెళిల్, ఎనన్ తిరిగి రా డదనుకొనాన్ను. నేను
పర్భువును అడిగాను, ఆ దినము చుటకు నేను జీవించినటెల్తే…ఎనన్ ఒక సమాధి
కారయ్కర్మము నాకు వదుద్, “నేను అరణయ్ములోనికి ఎకక్డికో బయటకు వెళళ్గలిగినచో, ఒక
చెటుట్నకు నా పాత ‘తుపాకీని’ ఆనించి,…”



6 పలుకబడిన మాట

34 అది నా తుపాకీ, ననున్ మనిన్ంచండి, నా భారయ్ అకక్డ రొచ్ని యునన్ందున
నేను దానిని చెపుతాను. కొనిన్ సంవతస్రముల కితము, ఇకక్డ యునన్ ఒక సోదరుడు
నాకు దానిని ఇచాచ్డు, ఒక దెబబ్ను తపిప్పోకుండా, వాటిలో కొనిన్ ఏడు లేక ఎనిమిది
వందల గజముల రము లో యునన్ దానితో, నేను ఏబది-ఐదు తల ఆటలో దానితో
నేను చంపాను. నేను దానిని “పాత తుపాకీ” అని పిలుసాత్ను ఏలయనగా నా భారయ్ ఒక
గోధుమరంగు వెం కలు కలిగిన సీత్, కాబటిట్ నేను ఆమె కంటే ఎకుక్వగా తుపాకీ రిచ్
ఆలోచిసాత్నని ఆమె అనన్ది. కానీ…
35 కాబటిట్ నేను దానిని ఒక చెటుట్కు ఎదురుగా ఉంచాలనుకొనాన్ను, మరియు అనాన్ను,
“పర్భువా, ఏదో ఒక రోజు యోసేపు దానిని కనుగొననిముమ్.” నేను పావురపు రెకక్లపై
ఎగిరిపోతాను.
36 అయితే ఒకసారి పరవ్తముపై యునన్ ఒక పకిష్రాజును నేను గమనిoచుచునాన్ను.
అది ఎగిరిపోవుట సాను (దానిని రిచ్ నా కథ మీకు తెలుసు), నేననాన్ను,
“పర్భువా, ఇకక్డ యుండుట మంచిది; పేతురు చెపిప్నటుల్గా, ‘మనము డు
పరణ్శాలలు కడదాము.’ కానీ పరవ్తము కింద రోగులు మరియు పీడిoచబడుచునన్వారు,
తపిప్పోయినవారు, చనిపోవుచునాన్రు కాని పెటుట్చునాన్రు”. కాబటిట్ పగలు వుండగానే
మనము చేయగలిగినది చేదాద్ము, మరియు ఒక రోజున తెలల్ని పకిష్రాజు రెకక్లు కిందికి
వచిచ్, ఆయన మనలను తీసుకొని వెళిళ్పోతాడు.
37 ఇపుప్డు మతత్యి 3:16 లో 16 మరియు 17 వచనములు నేను చదువగోరుచునాన్ను.

యేసు బాపిత్సమ్ము పొందిన వెంటనే నీళళ్లో నుండి ఒడుడ్నకు వచెచ్ను;
ఇదిగో ఆకాశముతెరవబడెను, దేవుని ఆతమ్ పావురము వలే దిగి తన మీదికి
వచుచ్ట చెను:
మరియు ఇదిగో నా పియకుమారుడు, ఈయన యందు

నేనానందిచుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. (మరొక
మాటలో, “నేను ఆయనయందు నివశించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ను.”)

38 ఇపుప్డు ఈ పకిష్మీద కొనిన్ నిమిషములు నేను మాటాల్డుటకు ఇషట్పడుచునాన్ను
పావురము నాకు ఇషట్మైన పకుష్లలో ఒకటి, నిజముగా పావురము, గువవ్ ఒకే
పకిష్యైయునన్ది. పావురము ఒక ఇంటి గువవ్యైయునన్ది. అవి రెండు ఒకే
కుటుంబమునకు చెందియునన్వని నేను శాను. అవి ఒకే కుటుంబమునకు
చెందినవైయునన్వి. ఈ పకుష్ల యొకక్ అలవాటుల్ బహు విశేషమైయునన్వి.
39 గొరెపిలల్ మరియుపావురముమీద, కొనిన్ సంవతస్రముల కితము ఇకక్డ నేను ఒక
గుడారపు టములో, సోదరుడు ర్ దగగ్ర పర్సంగించి యునాన్ను. మీ అందరికి అది
గురుత్నన్దని నేను ఊహిసాత్ను; మనము కలిగియునన్ వాటిలో ఎలా పావురము అతయ్ంత
శుభర్మైన పకిష్యైయునన్దో, మరియు గొరెపిలల్ మనము కలిగియునన్ వాటిలో అతయ్ంత
దీనమైన జంతువు. ఆ రెండు బలి అరప్ణ పకిష్ మరియు జంతువైయునన్వి.
40 యేసు గొరెపిలల్గా మరియు దేవుడు పావురముగా, ఎంత చకక్గా ఇకక్డ మాదిరిగా

పబడాడ్రో. పావురము ఒక తోడేలుపై వాలదు; వాడి సవ్భావము సరియైయునన్ది కాదు.
అది ఒక కుకక్ మీద డా వాలదు; వాడి సవ్భావము సరియైనది కాదు. అది ఒక గొరెపిలల్గా
యుoడవలసి యునన్ది; రెండు సవ్భావములు ఒకే రీతిగా యుండవలసి యునన్ది.
మరియు ఆ విధానములోనే మనము యుండవలసియునాన్ము, మన సవ్భావము
గరిజ్ంచు పాపినుండి గొరెపిలల్ యొకక్ దీనతవ్మునకు మారాలి.
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41 పావురము, గొరెపిలల్ను నడిపించుటను మీరు గమనించారా? గొరె పిలల్ తనకు
కలిగిన సమసత్మును పావురమునకు అపప్గించినది. పావురము ఆయనను ఎకక్డకు
నడిపించిందో డండి: సిలువనొదద్కు, మన అందరి పాపములకొరకు.
42 ఇపుప్డు దేవుడు, ఆయన కుమారుని మిమీద యునన్ అతయ్ంత సాధువైన
అతయ్ంత శుభర్మైన జంతువు దావ్రా, సంబంధమైన జంతువు దావ్రా పాతినిధయ్ం
వహించుటకు కోరియునాన్డు; కాని దేవుడు తనున్ తాను ఆకాశములో పాతినిదయ్ం
వహిoప చేసుకొనన్పుప్డు, ఆకాశములో అతయ్ంత శుభర్మైన పకిష్గా తనున్తాను గురిత్ంప
చేసుకొనాన్డు; ఒక పావురము.
43 ఇపుప్డు పావురములు వేరేవ్రుగా వునాన్యి; వాటిలో అనేకమైన రకములునాన్యి.
సాధారణముగా మన గువవ్ డిద రంగులో వుంటుంది. తరువాత అకక్డ ఏడుప్ల
పావురమునన్ది, తరువాత అకక్డ సాయంకాలపు పావురమునన్ది, ఇంకా మన గృహము
దగగ్ర యుండే పెంపుడు పావురమునన్ది, అది చినన్గా డిద రంగులో యుంటుంది.
చినన్ది, చినన్గాయుండి దాని రెకక్లమీద ఎరర్ని చారలు వుంటాయి.కాబటిట్ అవనిన్యు
పావురములో ఒకక్టే యైయునాన్యి.
44 ఇపుప్డు, పావురము ఎంతో వింతగా నిరిమ్ంచబడిన పకిష్యైయునన్ది, కారణము
దాని అలవాటుల్ ఎలాటివనగా, అది అపవితర్మైన దేది తినదు; అది ఆ పని చేయలేదు,
కారణము అది దాని కొరకు నిరిమ్ంచబడలేదు.
45 ఇపుప్డు, నేను ఎలల్పుప్డు పావురము దేవుని యొకక్ గురుతుగా మాటాల్డియునాన్ను,
మరియు కాకి ఒక వేషధారికి గురుతుగా యునన్ది, ఒక కాకి బయట పగలoతా ఒక చచిచ్న
కళేబరముపై రొచ్ని దానిని తిని, మరల పొలములోనికి ఎగిరివచిచ్ పావురముతో కలసి
గోధుమలు తింటుంది. కానీ పావురము గోధుమలను చకక్గా తింటుంది కానీ అది చచిచ్న
కళేబరమును తినలేదు డండి? అది దానిని చేయలేదు అది దాని కడుపులో ఇమడదు,
అది దానిని ఎందుకు చేయలేదో నేను ఆశచ్రయ్ పడాడ్ను; ఆ రెండు ఎగిరే పకుష్లైయునాన్యి
రెం పకుష్లే. కానీ ఎందుచేత? అది వాటి యొకక్ నిరామ్ణమైయునన్ది.
46 ఒక నిజమైన కైసత్వునితో అదే మారగ్ములోనే యునన్ది. ఒక సంఘ శాఖా కైసత్వుడు
దేనినైనా తీసుకొంటాడు, కానీ ఒక నిజమైన కైసత్వుడు, తిరిగి జనిమ్ంచిన కైసత్వుడు, లోక
సంబంధమైన కారయ్ములను తీసుకొనలేడు. అతడు భినన్ముగా నిరిమ్ంచబడాడ్డు.
47 నేను కనుగొనన్దేమనగా పావురమునకు ఏ విధమైన చేదుకటుట్లేదు. పావురములో
చేదుకటుట్లేదు, ఏలయనగా అది దానికి అవసరము లేదు.
48 అది ఆ మారగ్ములోనే ఒక కైసత్వునితో యునన్ది. అతనికి ఏ విధమైన చేదైనది
అవసరము లేదు. డండి, ’కారణము అతడు దేవుని యొకక్ ఆహారమును మాతర్మే
తింటాడు, అది చేదును తీసుకొనలేదు, దానిని అరిగించు కొనలేదు. అది పేమను
తీసుకొంటుంది. డండి, కాబటిట్ వేరే దానిని అరిగించు కొనలేదు చేదైనది: “ఓ,” ఓ
వాళళ్oటారు, “బాగుంది…” అని దానితో విభేదిసాత్రు కానీ పేమ ఎలల్పుప్ వాకయ్మును
సీవ్కరిసుత్ంది.
49 ఇపుప్డే, దానికి ఏ చేదు లేదు; అందుచేత, అతడు తినలేడు…అది ఏ చెడడ్దానినైనా
తినుట అతనికి వయ్తిరేకమై యునన్ది, అది అతనిని చంపివేసుత్ంది. అకక్డ ఆపాయము
లేదు. అది దానిని తినదు, ఆ ఆకలి అతనికి లేదు.
50 ఒక నిజమైన కైసత్వునితో అదే విధానములో యునన్ది. మీకు తెలుసా, కనీసము ఒక
నిజమైన కైసత్వుని మీద ఏ మాతర్ము పాపము నేరారోపణ చేయబడదు? దావీదు అనాన్డు,
“దేవుని చేత నిరోద్షి అని యెoచబడిన వాడు ధనుయ్డు.” నీవు గొరె పిలల్ యొకక్ రకత్ములో
కడుగబడినపుడు (నటించే విశావ్సము కాదు, కాని నిజముగా గొరెపిలల్ రకత్ములో
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కడుగబడుట), నీవు చేసిన దేని విషయము లోనైనా దేవుడు నీ మీద నేరము మోపడు,
ఏలయనగా నీవు రకత్ము కింద యునాన్వు, మరియు ఆయన దానిని డడు. అకక్డ
ఒక రకత్పు బలి అరప్ణ యునన్ది; దాని దావ్రా మాతర్మే ఆయన నినున్ లోనికి డగలడు,
ఆయన జగతుత్ పునాదికి ముందు, గొరెపిలల్ జీవగర్ంథములో నీ పేరును యుoచినపుడు,
ఆయన నినున్ ఎలా శాడో, ఆ మారగ్ములోనే నినున్ సాత్డు. ఆయన సేది అంత
మటుట్కే, ఏలయనగా నీవు ఎనన్డైనా చేసిన పర్తిదాని నుండి నీవు విమోచిoచబడాడ్వు, నీవు
గొరెపిలల్ యొకక్ రకత్ములో కడుగబడాడ్వు. అందుచేత నీలో ఏ చేదుకటుట్లేదు, నీలో ఏ
మురికి అలవాటును లేదు, ఏలయనగా గొరెపిలల్ యొకక్ రకత్ము దీనిని చేసియునన్ది;
అకక్డ పాప పాయశిచ్తత్ము నీ కొరకు కనిపెడు ఉంచబడియునన్ందున, దేవుడు నీ
మీద పాపమును ఆరోపించలేడు.
51 “మంచిది,” నీవంటావు “అలాగైతే బానాహ్ం సోదరుడా, అది నాకు ఎంతో
సథ్లమునిసుత్ంది, నేను కోరినది నేను చేయగలను”. నేను ఎలల్పుప్ చేసాత్ను; ఎలల్పుప్ .
కానీ ఒక మనిషి నిజముగా యేసు తన కొరకు చేసిన దానిని సి, మరల చు ట్ తిరిగి
ఆయనకు వయ్తిరేకమైన దానిని చేసినటెల్తే, అతడు ఎనన్ కీసుత్ను సీవ్కరించలేదని అది

పుతుంది.
52 నా భారయ్ ఆ వెనుక రొచ్ని యునన్ది. ఆమె పది సంవతస్రములు నా కంటే
చినన్ది, నా వలె వెం కలు తెలల్బడిపోయినాయి. దానికి కారణము ఏమనగా, ఆమె
నాకు మరియు బయట పర్పంచమునకు మధయ్లో నిలబడియునన్ది. నేను విదేశములకు
వెళుళ్చునన్టెల్తే…అది జీవించుటకు ఒక విధమైన కుటుంబముగా యుండదుగదా,
నేను నా కుటుంబమునంతా నా చు ట్ పోగుచేసి ఇలా అనన్టెల్తే. “ఇటు డు,
శీర్మతి బానాహ్ం నీవు శీర్మతి విలిల్య౦ బానాహ్ం వని గర్హించాలి, నేను వెళిల్పోయిన
సమయములో, నీవు ఏ యితర భరత్లను కలిగియుండరాదు. ఏ యితర మనిషి వైపు నీ
కనున్లు డరాదు,” ఇలాటివి చేయరాదు. “నీవు ఎవరితో సరసములాడరాదు. నీవు
అలా చేసినటెల్తే, నేను తిరిగి వచిచ్నపుడు నేను నీకు విడాకులిసాత్ను.”
53 అపుప్డు ఆమె నా వైపు తిరిగి ఇలా అంటుంది, “ఇపుప్డు, నా మంచి మనిషి, నేను

డా నీకు ఒకటి చెపాప్లనుకొనుచునాన్ను. నీవు బయట యుండగా, ఏ సీత్ ని నీవు
తీసుకొనరాదు. నీవుఅదిచేయరాదు,ఇదిచేయరాదు, నీవు అలా చేసేత్ నీవు ఇంటికి తిరిగి
వచిచ్నపుడు నీకు విడాకులిసాత్నని తెలుసుకో.”
54 ఇపుప్డు, అది ఒక పేమగల కుటుంబముగా వుంటుందా? హ-హ. డు? లేదు.
నేను ఏదైనా తపుప్ చేసినటెల్తే, ఎకక్డైనా జారిపోయినటెల్తే, దానిని బటిట్ ఆమె ననున్
కష్మిసుత్ందని నేను నముమ్తాను, ఆమెయు పొరపాటు చేసినటెల్తే, దానిని బటిట్ నేనును
ఆమెను కష్మిసాత్ను, నిశచ్యముగా. ఏలయనగా నేను ఆమెను పేమిసాత్ను. కానీ నేను
ఆమెను పేమించినటెల్తే, నేను ఆమెను ఆలాగున పేమిసుత్నన్ంత కాలము, ఆమెకు ఏ
చింతయు లేదు. ఆమె ననున్ కష్మించినపప్టికి, దేనిని బటిట్ నేను ఆమెను గాయపరుచ్ను.
అపుప్డు పర్పంచములోనే నేను ఘోరమైన దోషిగా భావిసాత్ను; అపుప్డు నేను ఒకక్
నిమిషము వేచియుoడను, నేను ఏమి చేశానో వెళిల్ ఆమెకు చెపుతాను, ఏలయనగా
నేను ఆమెను పేమిసాత్ను అది బాగునన్ది అదియే…నేను అలాటి ఫిలియో పేమతో
పేమిoచినటెల్తే అపుప్డు యేసు కీసుత్ పటల్ నా అగాపే పేమ ఇంకా ఎంత ఎకుక్వగా
యుంటుంది?
55 నేను ఒక సిగరెటుట్ తాగినటెల్తే, నా జీవితములో నేను ఎనన్ అది చేయలేదు;
అయితే నేను దానిని చేసినపప్టికీ, దానిని బటిట్ ఆయన ననున్ కష్మించును; ఆయన ననున్
కష్మిసాత్డని నేను నముమ్తాను. నేను ఆయనను ఎంతగానో పేమించుచునాన్ను. (దేవా,
నాకు సహాయము చేయుము) అలాటిది ఏదియు చేయుట నాకు ఇషట్ము లేదు, డండి,
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కారణము నేను ఆయనను పేమిసాత్ను. ఆయన ననున్ ఒక కాకి నుండి పావురముగా
మారిచ్వేసినపుడు, అవనిన్యు నా నుండి వెళిల్పోయినవి, ఆయన ననున్ ఒక కాకి నుండి,
ఒక పావురముగా మరిచ్ యునాన్డు, అదే భేదమును చేసింది. నా ఆకలి ఆ కారయ్ములు
ననున్ వదిలిపెటిట్యునన్వి; అపుప్డు పాపము నా మీద ఆరోపించబడదు, కారణము అది
చేయు ఉదేద్శయ్ము నాకు లేదు, దానిని చేయునది నాలో లేదు.
56 ఇపుప్డు మరొక గొపప్ విషయము పావురమును రిచ్ యునన్ది. అది ఒక విoతైన
పకిష్. నీవు ఎనన్డైనా పకుష్లనిన్టిని శావా…
57 నాకు ఇషట్మైన పకుష్లలో ఒకటి రాబిన్ పిటట్. ఇపుప్డు, ఓ పిలల్లారా, నా రాబిన్
పిటట్లను కాలుచ్ట మీరు ఆపివేయండి. డండి, ’కారణము మీరు ఆ పని చేయుట నాకు
ఇషట్ము లేదు. నా రాబిన్, ఎందుకు అది ఎరర్ని రొముమ్లను కలిగియుందో మీకు తెలుసా?
మీకు తెలుసా, ఒక రోజున అకక్డ ఒక మనిషి సిలువ మీద చనిపోవుచునాన్డు, ఎవవ్
ఆయనకు సహాయము చేయలేదు. దేవుడు ఆ మనిషిని విడిచి పెటిట్యునాన్డు, మరియు
ఆయన చనిపోవుచునాన్డు. ఆయన చేతులలో కాళళ్లో మేకులునన్వి, ఆయన పర్కక్
రకత్ము కారు చునన్ది, ఆయన తల మీద ముళళ్ కిరీటమునన్ది, రకత్ము ఆయన ముఖము
మీదుగా కారుచునన్ది. ఒక చినన్, గోధుమ రంగు పకిష్ ఆ దారిని వెళుళ్చునన్ది. అది ఆ
వైపు సింది. అది ఎనన్డైనా అది సియుండని అతయ్ంత దయనీయమైన దృశయ్ముగా
యునన్ది. అది ఒక చినన్ పకిష్ అని దానికి తెలుసు, అయితే అది వాటి వైపు సింది,
అవి పెదద్ రమైన రోమా మేకులు ఆయన చేతిలో దిగగొటట్బడాడ్యి, మరియు అది
ఎగిరి వెళిల్ దాని చినన్ ముకుక్తో ఆ మేకులను లాగి వేయాలని పర్యతిన్ంచింది. అపుప్డు
దాని యొకక్ రొమమ్ంతా ఎరర్గా రకత్ముతో తడిసిపోయింది, అపప్టి నుండి అది ఎరర్గా
యుండియునన్ది. నా రొముమ్ డా ఆయన యొకక్ రకత్ముతో కవచముగా మారాలని
నేను కోరతాను, దానిని పరిరకిష్ త్ నేను ఆయనను కలుసుకొనుటకు వచిచ్నపుడు. నేను
ఒక చినన్ రాబిన్ ను పేమిసాత్ను.
58 అయితే, మీకు తెలుసా, ఆ చినన్ రాబిన్ సాన్నము చేయవలసియునన్ది; కాని, నీకు
తెలుసా, ఒక పావురము సాన్నము చేయవలసిన పనిలేదు; లేదు. ఒక నె వంటి దానిని
అది లోపల కలిగియుంటుంది, అది దానికి నె పెటుట్నటుల్గా, లోపట నుండి బయటకు
దానిని శుభర్ము చేసుత్ంది. అది మీకు తెలుసా? అదే పావురము కలిగియునన్ది. అది దానికై
అది నె పెటుట్కొంటుంది. నీవు ఎనన్డైనా ఒక దానిని, తీసుకొని ఆ పావురము మీద
యునన్ సువాసనను వాసన శావా? అదే దాని లోపట ఉతప్తి చేయబడుచునన్ నె.
దాని యొకక్ శరీరము నె గర్ంథితో తయారు చేయబడింది, అదే దాని యొకక్ రెకక్లను
ఎలల్పుప్ బయట శుభర్ముగా ఉంచుతుంది, కారణము అది లోపట నుండి బయటకు
శుభర్ముగా యుంటుంది. అది నిజము, అది ఒక అదుభ్తమైన చినన్ పకిష్.
59 ఇపుప్డు, వాటిని మీరు ఇకక్డ వేటాడతారని నాకు తెలుసు, సియానాలో
అనుకొంటాను. అది చేయవదుద్. ఓ, నేను దానిని చేయలేను. నేను ఆకలితో యునన్టెల్తే,
అది మంచిదే, కానీ నేను టిగగ్ర్ ను దాని మీద నొకాక్లంటే, నేను దానిని చేయలేను.
60 అకక్డ ఒక పావురము మా కుటుంబములో ఒక వింతయైన కారయ్ముగా యునన్ది.
ఒక రోజున మా అమమ్మమ్…ఆమె…వారు…ఆమె కెంటకీక్ నుండి వచిచ్యునన్ది, ఆమె
చేరోకి తెగకు చెందినది, ఆమె చనిపోవుచునన్ది, ఒక చినన్ సీత్, వారు దానిని ఒక విధమైన
కష్య వాయ్ధి అంటారు, ఆమె చనిపోవుచునన్ది, మా తాత ఆమె మంచము పర్కక్న
మోకరించియునాన్డు; నా తలిల్, చినన్మమ్ బిరిట్, చినన్మమ్ హోలి, వారంద ఆమె మంచము
చు ట్ మోకరించారు; చారీల్ బాబాయి, (నాలుగు సంవతస్రముల, చినన్వాడు) చినన్ బిడడ్;
అమమ్, అందరికంటే పెదద్ది, పనెన్ండు సంవతస్ముల వయసుస్. ఆమె మంచము మీద
యునన్ ఆమె తలను దువివ్, “యుగములబండా, నా బండ సందు, ననున్ నీలో దాగనిముమ్,”
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అని ఆమె చనిపోవుచుండగా, పాట పాడుటను పారంభించింది. తాత ఆ సమయములో
కైసత్వుడు కాదు. యేసు కీసుత్ నామములో, ఎనుబది ఏడవ ఏట, పర్భువు త పర్తయ్కష్మైన
సథ్లములో నది ముఖ దావ్రము నొదద్, నేను ఆయనకు బాపిత్సమ్ము ఇచాచ్ను.
61 అయితే ఆమె పాట పాడుచుండగా, ఆమె బలహీన మైన చేతులు పైకి ఎతత్బడి
యుండగా, ఒక పావురము తలుపు దగగ్రకు ఎగిరి వచిచ్ంది, చు ట్ తిరిగింది. ఆమె యొకక్
మంచము పైన రొచ్ని యుచునన్ది. దేవుడు ఆమె ఆతమ్ను తీసుకొని వెళాళ్డు.
62 సహోదరుడు జాక్ మరియు సహోదరుడు గారెడ్న్ లిండేస్తో కలిసి నేను ఇంగాల్డు
లోని లండన్ కు వెళాళ్ను, అకక్డ ఒక సీత్ యుండి యునన్ది, అమె పేరు ఫోల్రెన్స్
నైటింగేల్ (లేటు ఫోల్రేనుస్ నైటింగేల్ యొకక్ ముని మనమరాలు అనుకొంటాను) ఆమె
నాకు ఎనోన్ ఉతత్రాలు వాసింది. ఆమె సౌత్ ఆఫికాలో యునన్ది, కానస్ర్ తో చనిపోవు
చునన్ది. ఆమె ఒక ఫోటోను కలిగియునన్ది; మీరు దానిని పుసత్కములో శారు.
నా జీవితములో అలాటి ఒక మరత్ మైన వయ్కిత్ని నేను ఎనన్ సియుoడలేదు.
సహోదరుడు జాక్, ఆ రోజు నాతో యునాన్డని నేననుకొంటాను. మేము ఒక సేవకుని
యొకక్ గృహములోనికి వెళాళ్ము, ఒక పారిస్ యాజకుని గృహము, ఆ ఆలయము వెనుకకే
వారు ఆమెను తెచాచ్రు.
63 మేము ఇంకను యుండగా విమానము వచిచ్యునన్ది, వారు మాకు సమాచార
మిచాచ్రు, అపుప్డు ఆమె ఒక అంబులెనుస్ లో యునన్ది, ఆ సమయములో నేను ఇంగాల్ండ్
వచుచ్చునాన్నని తెలుసుకొని, సౌత్ ఆఫికా నుండి విమానములో ఆమెను తీసుకొని
వచాచ్రు. సేవకుడు, ఆ యజమాని గృహమునకు ఆమెను తీసుకువచాచ్డు, కాబటిట్ ఆమె
కొరకు పారథ్న చేయుటకు మేము వెనుకకు వెళాళ్ము.
64 నేను ఎంతోమంది రోగులను సియునాన్ను, ఆమె యొకక్ చినన్ చేతులు
అడడ్ముగా ఒక అంగుళము డా లేవు, ఆమె కపాలము ఏకముగా కనున్ల వరకు
కలిసియునన్ది, మీరు దానిని డగలరు. ఆమె కాళుళ్ ఆమె మలుగులు దాని కంటే
పైగా లేవు, దరి దాపు రెండు అంగుళములునన్వి, కేవలము ఎముకలే. ఆమె తన యొకక్
చేతులను ఎతత్లేక పోయింది, ఆమె తన చేతులను ఎతుత్టకు ఎంతో బలహీనముగా
యునన్ది. ఆమె నాకు ఏదో చెపుప్టకు పర్యతన్ము చేయుచునన్ది, నేను ఆమె మాటను
గర్హించలేక పోయాను. నేను ఆఖరుగా నరుస్ దావ్రా ఆమె మాట వినన్పుప్డు, ఆమె
అనన్ది “బానాహ్ం సోదరుడా, దేవునికి పారథ్న చెయియ్, ననున్ చనిపోనియియ్.” జీవించుటకు
ఆమెకు ఇషట్ము లేదు. నేను గమనించాను, ఆమె ముఖము పర్కక్ ఎముకల నుండి
కనీన్రు కారుచునన్ది. ఆమె ఏడుచ్టకు తగినంత చెమమ్ అకక్డ యునన్ది, నాకు తెలియదు;
ఆమె రకత్నాళములు విచిఛ్నన్మై పోయినవి, మరియు ఆమె ధౌరాభ్గయ్మైన పరిసిథ్తిలో
యునన్ది. రోగుల కొరకు పారథ్న చేయుటకు వ త్, ఆమె చనిపోవాలని నేను పారథ్న
చేయలేదు. కానీ ఆమె చనిపోలేనటుల్గా కనబడియునన్ది, ఆమె కొంచెము పటుట్దలగా
ముందుకు సాగినది.
65 నేను మీ సంఘకాపరితో పారిథ్oచుటకు మోకరించాను. నేను పారిథ్oచుటకు
మోకరించినపుడు, తలుపు గుండా ఒక చినన్ పావురము పైకి ఎగిరి వచిచ్ంది; యుట
పారంభిoచింది. నేను పారిథ్ంచుట ముగించినపుడు, అది ఎకక్డో యునన్ ఒక పెంపుడు
పావురమని నేను తలంచాను. బయట పొగమoచు గా యునన్ది, అకక్డ ఇంగాల్డ్ లో,
ఆ బిటిష్ దీవ్పాలు ఎలా వుంటాయో. ఈ చినన్ పావురము యుట ఆపివేసి, ఎగిరి
పోయింది, నేను పైకి నడుచుకొం వెళిల్, ఆమెపై నా చేతులను నుంచి, పర్భువు
నామమున పారిథ్ంచియునాన్ను. మరియు ఈరోజు, ఆ సీత్, “పావురము రెకక్ల మీద”
బలముగా ఆరోగయ్ముగా, ఒక గొపప్ సీత్ గా యునన్ది.
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66 అది లోపట నుండి తనున్ తాను శుభర్ము చేసుకొంటుంది. ఒక కైసత్వుడు డా
దానిని చేసాత్డు, అతడు లోపట నుండి శుదిధ్ చేసుకొంటాడు. అది దేవ్షమును రముగా
యుంచుతుంది…దేనిని అరిగించుకొనుటకు దానికి చేదుకటుట్ అవసరము లేదు,
ఏలయనగా అది దానిని తినదు. డండి? అది లోపల నుండి బయటకు శుభర్ముగా
యుంటుంది.
67 ఇపుప్డు, మనము గమనించాము…ఈ పకిష్ని రిచ్ ఎనోన్ విషయములు నేను
ఇకక్డ వాశాను, కానీ సమయము గతించుపోవుచునన్ది. పాత నిబంధన లో డా ఈ
పకిష్ బలి అరప్ణగా, శుదీద్కరణ కొరకు పాయశిచ్తత్ముగా వాడబడింది. ఆదికాండము 15:9
లో ఒకటి దాద్ము. ఒకక్ కష్ణము ఈ వచనమును ఆలోచిదాద్ము. ఇకక్డ అబాహాము,
దానిని ఎలా చేయాలో దేవునిని అడిగాడు. దేవుడు తిరిగి తన వాకయ్మును అబాహాముకు
తెలియజేయుచునాన్డు, ఆయన దానిని ఒక వింతయైన విధానములో చేశాడు. మొదటి
వచనము నుండి పారంభము చేదాద్ము. ఇది కంగారుగా చేయవదుద్.

ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబామునకు దరశ్నమందు
వచిచ్

డండి, అబాహాము ఒక పర్వకత్యై యునాన్డు, కాబటిట్ అతడు దరశ్నములు
చాడు.
అబామా, భయపడకుము: నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము

అతయ్ధికమగుననిచెపెప్ను. (యెహోవా మనషేష్, డండి.)
అందుకు అబాము-పర్భువైన యెహోవా…(గమనించండి, “పర్భువైన

యెహోవా” అనే పదములోనునన్ పెదద్ అకష్రము L. ఎలోహీం! శారా?)…
పర్భువైన యెహోవా,…నాకేమి ఇచిచ్ననేమి? నేను సంతానము లేని వాడనై
పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరేనాయింటిఆసిత్కరత్యగునుగదా?
మరియు అబాము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా

పరివారములోఒకడునాకువారసుడగుననిచెపప్గా.
యెహోవావాకయ్ముఅతనియొదద్కు వచిచ్-ఇతడునీకువారసుడుకాడు,

మీకు తెలుసా, అతనికి ఒక వాగాద్నమునిచాచ్డు…అపుప్డే తినన్గా అబాహాము
తపిప్పోయి యుండేవాడు, అయితే వాగాద్నము షరతులు లేనిదైయునన్ది; నిబంధన
షరతులు లేనిదైయునన్ది.

…నీ గరభ్వాసమున పుటట్బోవుచునన్వాడు నీకు వారసుడగునని చెపెప్ను.
(ఇపుప్డు అతడు రేళళ్ వయసుస్ గలవాడు.)
మరియు ఆయన వెలుపలికి అతనిని తీసుకొచిచ్-నీవు అకాశము వైపు

తేరి చి నకష్తర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీ చేతనైతే లెకిక్ంచమని చెపిప్-నీ
సంతానముఆలాగవుననిచెపెప్ను. (ఒక బిడడ్ లేని మనిషి, ఇపుప్డు ఆయనకు

రు సంవతస్రముల వయసుస్.)
అతడుయెహోవానునమెమ్ను; ఆయనఅదిఅతనికి నీతిగాఎంచెను.
మరియు ఆయన-నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిoచు కొనన్టుల్గా దాని

నీకిచుచ్టకుకలీద్యులఉరనుపటట్ణములోనుండినినున్ఇవతలకుతీసుకొని
వచిచ్నయెహోవానునేనేఅనిచెపిప్నపుడు.
అతడు-పర్భువైన యెహోవా, నేను దీని సవ్తంతిoచుకొనెదనని నాకెటుల్

తెలియుననగా?
68 ఇపుప్డు దీనిని వినండి.
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ఆయన డేండల్ పెయయ్ను, డేండల్ మేకను, (ఇపుప్డు డును
గమనించండి, “ డు సంవతస్రముల వయసుస్”) డేండల్ పొటేట్లును,
ఒక తెలల్ గువవ్ను, ఒక పావురపు పిలల్ను నా యొదద్కు తెమమ్ని అతనితో
చెపెప్ను. (రెండు ఒకక్టే, రెండు ఒకక్టియైయునన్వి, అది బలి అరప్ణలో
వాడబడుతుంది, యేసుకు ముందు ఛాయగా పబడింది.)

69 నిబంధన చేయబడింది…నీకు తెలుసా, ఎలా అతడు వాటిని రెండుగా
విభజించాడో, అది ఎలా యునన్దో…
70 లేక పురాతన కాలములో, వారు ఎలా నిబంధన చేసేవారో, వారు వాటిని తీసుకొని,
వారు ఒక జంతువును చంపి, దాని మధయ్లో నిలబడి ఒపప్ందము వాసేవారు; తరువాత
దానిని రెండుగా విభజించి, ఒకరు ఒకటి, మరొకరు మరొక భాగము తీసుకొనేవారు…
71 చైనా వారు బటట్లు ఉతికినపుడు చేసినటుల్గానే. ఇకక్డ యునన్ చైనా వారు, వారు
ఇంగీల్షు వాయలేరు, కాబటిట్ అతడు ఒక పేపరు మీద వాసి, దానిని రెండుగా చించి, నీకు
భాగమును ఇచేచ్వాడు. చైనా వారు బటట్లు ఉతుకుట మీకు గురుత్నన్దా, వారు అపుప్డు
దానిని చేసినపుప్డు. నీవు నీ యొకక్ బటట్లు పొందుటకు, వారి యొకక్ రెండు అంచులు
పోలచ్బడాలి. డండి, నీవు అతనిని వెరివానిగా చేయలేవు, ఏలయనగా అతడు దానిలో
మరొక పర్కక్ను కలిగియునాన్డు. నీ పేరును నీవు తిరిగి కాపీ చేయవచుచ్, కానీ నీవు దానిని
తిరిగి చిoపలేవు. శారా? కాబటిట్ అది, అదే కాగితము యొకక్ ముకక్యై యుండాలి.
72 రుప్న వారి దినములలో వారు దానిని ఆ విధముగానే చేశారు…లేక
ఎంతోకాలము కితము, రుప్ నాగరిక దినములలో. వారు ఒక జంతువును చంపి,
దాని మధయ్లో నిలబడి, ఆ మేక చరామ్నిన్ రెండుగా విభజించి, చెరొకటి తీసుకొనేవారు…
నిబంధన రుజువు చేయబడినపుడు, ఆ రెండు ముకక్లను వారు ఏకము చేసినపుడు
సరిగాగ్ అవి ఒక దానితో ఒకటి పొందికగా యుండాలి.
73 ఇపుప్డు, ఈ బలి అరప్ణల మీద, దేవుడు ఆయనను, కీసుత్ను రిచ్ మాటాల్డు

పుచునాన్డు; దేవుడు ఆలాగునే కీసుత్ను, కలవ్రిలోకి తీసుకొని, ఆయనను రెండుగా
చీలిచ్, ఆయన శరీరమును పైకి పరలోకమునకు సీవ్కరించి, ఆతమ్ను మన మీదికి కిందికి
పంపియునాన్డు, ఆయన మీద యునన్ అదే ఆతమ్, నీ మీదను యుండి, శరీరముతో
ఏకముగా యుండి, అంతయ్కాలములో వధువుగా యoడవలసియునన్ది. డండి,

డండి? అది సతయ్ము. డండి? ఇపుప్డు, అది ఒక సంఘశాఖగా యుండదు. అది
వాకయ్ముగా యుంటుంది, ఆయన ఏమైయునాన్డో. డండి?
74 అయితే ఆ వాకయ్మువలె, అది వాకయ్ము నొదద్కు రావలసియునన్ది, మనిషిలో యునన్
కణమువలె, నీకు తెలుసా, నీ యొకక్ శరీరము నిరిమ్ంచబడినపుప్డు, అది ఒక కణము
మనిషిదిగా, తరువాత ఒక కుకక్ కణముగా, తరువాత ఒక పంది కణముగా వుండదు.
ఓ, లేదు, లేదు, అవనిన్ మానవ కణములైయునాన్యి. ఆ విధముగానే కీసుత్ యొకక్
శరీరమునన్ది, దేవుని యొకక్ వాకయ్మంతయు. దానిలో ఒక భాగము కాదు, దానికి ఏదో
ఆచారము కలుపుటకాదు; కాదు, అదిఅంత కీసుత్ యొకక్ శరీరమైయునన్ది.
75 ఇపుప్డు. ఇకక్డ మనము కనుగొనునది ఏమనగా, అతడు రెండిటిని, ఒక
తెలల్గువవ్ను మరియు ఒక పావురపు పిలల్ను వాడి యునాన్డు, ఏలయనగా అవి ఒకే
కుటుంబమునకు చెందియునన్వి. కాబటిట్ మీరు ఎలల్పుప్ …
76 గమనించండి, (నేను కొనిన్ లేఖనములను చిసాత్ను), లేవీయకాండము 12 వ
అధాయ్యము, 6 వచనము. ఇకక్డ ఒక సీత్ శుదీద్కరణ కర్మమును మనము కనుగొంటాము;
సీత్ ఒక బిడడ్ను కనన్పుప్డు, ఆమె కనిపెటట్వలసి యునన్ది. అది మగబిడడ్యైతే, ఆమె
పావురముతో సంఘములో పర్వేశించుటకు ముందు, ఆమె ముపప్యి డు దినములు
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తన శుదీద్కరణ కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది. ఆమె ఆడపిలల్ను కనన్పుప్డు, ఆమె
సంఘములో పర్వేశించుటకు ముందు అరువది ఆరు దినములు కనిపెటట్వలసి యునన్ది.
77 ఇపుప్డు మనము ఇకక్డ కనుగొంటాము, 6 వచనము.

కుమారుని కొరకే గాని కుమారెత్ కొరకే గాని ఆమె శుదిధ్ దినములు
సం రిత్యైన తరువాత. ఆమె దహన బలిగా ఒక యేడాది గొఱెఱ్పిలల్ను,
పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఒక పావురపు పిలల్నైనను, తెలల్ గువవ్నైనను పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్దావ్రమునకుయాజకునియొదద్కుతీసుకొనిరావలెను:

78 డండి, ఆమె ఇంక లోపలికి రాలేదు, కారణము ఆమె యొకక్ దినములు
ఇంక సం రిత్ కాలేదు, కాని ఆమె తన అరప్ణగా దీనిని దావ్రము నొదద్ యాజకునికి
ఇసుత్ంది. డండి, ఒక తెలల్ గువవ్నైనా లేక ఒక పావురపు పిలల్నైనా, అవి రెండు ఒకే
కుటుంబమై యునన్వి.
79 ఇపుప్డు అది పాయశిచ్తత్ములకు వాడ బడియునన్ది, పాయశిచ్తత్ములో పాపము
కొరకు ఒక పావురము. లేక కుషుట్వాయ్ధి, అది పాపమునకు మాదిరిగా యునన్ది, నీవు
రెండు పావురములను తెచాచ్వు; ఒక దాని తల నరికి వేయబడింది, దానిని బోరాల్గా కిందికి
పెటిట్, మరొక దాని మీద దాని రకత్ము కారుతుంది; మరియు అపుప్డు మరొక పావురము
విడుదల చేయబడుతుంది. ఆ పావురము ఎగిరినపుడు, అది దాని జతపావురము యొకక్
రకత్ముతో మిని తడుపుతుంది, ఆ రకత్ము దేవునికి మొరర్ పెడుతుంది, “పరిశుదుధ్డు!
పరిశుదుధ్డు! పర్భువైన దేవుడు పరిశుదుధ్డు!”
80 చనిపోవుచునన్ జతపకిష్, యేసు కీసుత్ను మీరు డగలరా? మనము
సవ్తం లుగా చేయబడునటుల్, ఆయన చంపబడి, మన మీద చిలకరింపబడాడ్డు,
“పరిశుదుధ్డు! పరిశుదుధ్డు! అని రకత్ము పర్భువుకు మొరర్ పెడుతుంది.” ఎలాటి చకక్ని
మాదిరి. నాకు ఎకుక్వ సవ్రముండాలని కోరతాను.
81 పర్కటన 3:16 లో మనము చదువు చుండగా ఈ గొపప్ పరిశుదాధ్తమ్ను, ఇపుప్డు
మాదిరి చేదాద్ము; ఈ పావురము చనల కొరకు దేవుని చేతవాడ బడియునన్ది.
82 నోవహుకు ఒక చన ఇవవ్బడింది, ఇపుప్డే సోదరుడు దానిని పాడినటుల్గా.
దేవుడు కలత చెందాడు, ఆయన యొకక్ కోపాగిన్ని ఏదియు తటుట్కొనలేదు. కారణము
ఆయన అనాన్డు, “నీవు దానిని తిను దినమున, ఆ రోజే నీవు చనిపోతావు.” నోవహు
దేవుని యొకక్ దృషిట్లో దయ పొందినవాడై, చనల పర్కారము అతడు ఒక ఓడను
నిరిమ్ంచెను, ఆయన ఇచిచ్న చనల పర్కారము. అతడు పైన తేలి ఆడుచుండెను.
83 ఆ దినములలో ఏమి సంభవించియునన్దో నేను ఊహించగలను, వారనాన్రు, ఈ
కొండ మీద యునన్ ముసలివాడు, ఒక ముసలి పిచోచ్డు, ఓడను కటుట్చునాన్డు, ‘వరష్ము
రాబోవుచునన్దని’ చెపుతునాన్డు; ఎనన్ వరష్ము కురవలేదు.”
84 కాని నోవహు అనాన్డు, “ఎలాగైనా, తపప్క వరష్ము కురవబోవుచునన్ది.”
85 అపుప్డు ఆ దినమున అతడు ఓడలోనికి వెళిళ్నపుడు, నేను ఊహిసాత్ను, అది ఏ
రోజు నేను ఊహించలేను, అది మే నెల పదిహేడవ తారీకున అనుకుంటాను. నోవహు
ఓడలోనికి పర్వేశించాడు, మరియు దేవుడు తలుపు శాడు.
86 మేఘములు వచుచ్ట పారంభమైనవి, వరష్ములు పడుట ఆరంభమైంది, మురికి
నీళళ్ కాలువలనిన్ నిండిపోయినవి, అగాధ జలముల ఊటలు పొరిల్యునన్వి,
జలధారలనిన్ నీళళ్తో నిండిపోయినాయి. చివరగా పర్జలు ఇళుళ్లోనికి వెళిల్, పైకి
ఎకాక్రు, ఆ పాత ఓడ తినన్గా అకక్డే ఆలాగునే రొచ్ని యునన్ది.
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87 ఆ ఓడ చు ట్ నీళుళ్ తగినంతగా విసత్రించిన తరువాత, అది పైకి, ఇంకాపైకి లేచుట
ఆరంభమైంది. పర్జలు తలుపులు కొటిట్ కేకలు వేశారు, కానీ అది ఏ మంచి చేయలేదు,
నోవహు తలుపును తెరవలేక పోయెను. దేవుడు మాతర్మే దానిని తెరువగలడు.
88 ఆలాగుననే అది మన ఓడయైన యేసు కీసుత్ నొదద్ యునన్ది; దేవుడు మన కొరకు
కలవ్రిలో దావ్రమును తెరచియునాన్డు, ఆయన దానిని తెరిచినంత నిశచ్యముగా,
దానిని సివేసాత్డు.
89 అది తేలి ఆడు , ముందుకు ఇంకా ముందుకు వెళు , బహుశ ఒక మైళు
లోతుగా, ఈ మి దాని కర్మమైన కకష్ నుండి, మారగ్ము నుండి పిలిల్ మొగగ్లు
వేయుచుండగా, అది మికి ఒక మైళు పైగా యునన్ది. అది చు ట్ చు ట్ తిరుగు
వెళిళ్ంది, పెదద్ పెదద్ శిధిలములు, చెటుల్, మరియు కొండలనిన్టి పైగా నలుబది రా ళుళ్ అది
అలల చేత కొటట్బడుచుండెను.
90 మరియు గాలులు ఆగుట ఆరంభమైనపుడు…
91 దేవుని యొకక్ కోపాగిన్ నాశనకరమైనది. ఆయన పేమ శుదధ్మైనది, దైవికమైనది;
ఆయన కోపాగిన్ ఎంత దైవికమైనదో, ఆయన పేమ అంతే దైవిక మైనది. ఆయన
తపప్క తన తీరుప్ను పర్కటించాలి, ఏలయనగా ఆయన ఒక నాయ్యాధిపతి. ఆయన
ధరమ్శాసత్మును ఇచుచ్వాడు, శికష్లేని చటట్ము, అది చటట్ము కాదు. కాబటిట్ చటట్మునకు
తపప్క అకక్డ శికష్యుండాలి. నీవు దేవుని యొకక్ చటట్ములను అతికర్మించినపుడు,
అపుప్డే నీవు జరిమానాను చెలిల్ంచేది.
92 ఇపుప్డు మనము గమనిసాత్ము, నోవహు పైన తేలిఆడిన తరువాత, సందేహము
లేదు, సముదర్ము గరజ్న నుండి నృతయ్మాడుట నుండి జబుబ్గా మారింది, మరియు
దేవుని యొకక్ ఉగర్త నలగొటుట్ , చితకగొటుట్చుయునన్ది, ఆకర్ంధలనలు. అపుప్డు అది
నిమమ్ళమైనది, ఏమియు జరుగలేదు. రోజులు గడిచినవి, ఏమియు జరుగలేదు. బహుశ
లోపల జంతువులకు ఆహారపు సరఫరా తగిగ్పోవు చునన్ది, ఏమియు జరుగలేదు. కాబటిట్
“ఆశచ్రయ్ముగా, అతడు బయటకు డాలనుకొనాన్డు.”
93 ఓడ ఎంతగా నిరిమ్ంచబడియునన్దనగా (నీవు ఒకక్ సారి లోపలకు రాగానే), దానికి
ఒకే ఒక కిటికీ యునన్ది, మరియు అది తినన్గా పైన యునన్ది. నీవు పర్కక్గా డలేవు,
తినన్గా పైకి తపుప్, నీవు ఏ వైపు డలేవు. మరియు ఓడయైన యేసు కీసుత్, ఆ
విధానములోనే యునాన్డు. నీవు నీ పర్కక్ వయ్కిత్ వైపు డలేవు. నీవు ఓడలోయుండగా
కీసుత్ వైపు తపప్, దేని వైపు డలేవు, ఏలయనగా అకక్డ ఒకే కిటికీ యునన్ది మరియు
నేను ఈ ఉదయము మాటాల్డినటుల్గా, ఆయనే ఆ దావ్రమై యునాన్డు. నీవు పైకే

త్ యుండాలి, “ఏలయనగా నాగటి మీద చేయి వేసి మరలా వెనుకకు చువాడు,
దునున్టకు యోగుయ్డు కాదు.”
94 ఇపుప్డు, అతడు ఈ ఓడలోయుండగా, అతడు వెలుగును డగలడు, బహుశ

రుయ్ని వెలుగు, కానీ అతడు ఎకక్డ యుండి యునాన్డో అని ఆశచ్రయ్పడాడ్డు. ఓడ
ఇంక తేలి ఆడుచునన్ది, దాని పర్కక్లు అలల చేత కొటట్బడుట అతడు వినాన్డు, అయితే
చాలా దినములై యునన్దని, నిశచ్యముగా ఆ సమయానికి నీళుళ్ తగిగ్ పోతాయని,
అతడు ఎరిగియుండెను. కాబటిట్ అతడు వెళిల్, ఒక అపనమమ్కమైన పకిష్, మోసకరమైన
పకిష్ని, వాడిని పరీకిష్ంచి, అతడు బయటకు వదిలాడు. వాడు ఒక కాకి, అది ఎనన్
తిరిగి రాలేదు, ఏలయనగా అది దేవుని యొకక్ ఓడకు బయట సంతోషమును కనుగొంది.
వాడు చచిచ్న ఒక పీనుగు మీద నుండి మరొక దాని మీదకు ఎగురుచునాన్డు, నీళళ్
మీద తేలి ఆడుచునన్ పీనుగులను వాడు తింటునాన్డు, మరియు వాడు పరి రణ్ముగా
తృపిత్ చెందాడు.
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95 కాబటిట్ ఎనోన్ దినముల తరువాత అతడు తిరిగి పర్యతిన్ంచగా, అతడు దేవుని
యొకక్ ఉగర్తలో అడుగుపెటుట్ట, అతనికి ఇషట్ము లేదని అతడు ఎరిగియునాన్డు…
కాబటిట్ అతడు ఒక పావురమును విడిచిపెటాట్డు. ఈ పావురము ఒక భినన్మైన
సవ్భావమును కలిగియునన్ది…అది ఒక రాబoదు కాదు, లేక అది మురికి వాటిని
తినే జంతువు కాదు, అది శుభర్మైన, శుదధ్మైన వాటిని మాతర్మే తింటుంది. అది తన
పాదములు మోపుటకైనను సథ్లము దొరకక, తిరిగి ఓడలోనికి వెళిళ్పోవుటకే ఎంతో
సంతోషించింది. నోవహు అనాన్డు, “సరే, జలపర్ళయము ఇంకావునన్ది.”
96 తరువాత అతడు మరి కొనిన్ దినముల ఆగి, మరలా దానిని బయటకు పంపాడు;
అతని పారథ్న ఏమనగా, “ఓ, దేవా, నీ యొకక్ ఉగర్త సమాధాన పరచ్బడిoదా? పర్భువా,
నీ ఉగర్త సమాపత్మైనదా? అది అంత ముగించబడిoదా?” అతడనాన్డు, “ఇపుప్డు,
నేను ఆమెను బయటకు పంపితే ఈ సారి, జల పర్వాహములు తగిగ్పోతే, అది బయటనే
నిలిచియుంటుంది.” అయితే అతడు పారథ్న దావ్రా దానిని బయటకు పంపాడు,
మరియు అపుప్డు అది బయటకు వెళిల్నపుడు, అది బయట యుండగా దేవుని చేత
నడిపించబడింది, అది చెటుట్నుండి ఒక ఒలీవ ఆకును ంచి, తిరిగి వచిచ్ తలుపును
పొడుచుచుండెను.
97 దేవుడు పావురమును ఒక చన కొరకు వాడు కొనాన్డు. అది తిరిగి వచిచ్ “జల
పర్ళయము ముగించబడింది,” అని చెపుప్చునన్ది, తరువాత దేవుడు తలుపు తెరచాడు,
వారు బయటకు వెళాళ్రు. అది ఆదికాండము 8:8.
98 ఇంకా మతత్యి 3:16లో వాడబడింది, మరలా దేవుని యొకక్ ఉగర్త మిమీద
యునన్పుప్డు. అకక్డ ఏమారగ్మును లేదు, బహు చీకటి రాతి, అరధ్రాతి, సంఘములు
ఎంత తడబాటు లో యునన్వనగా. దాని నుండి బయటకు వచేచ్ మారగ్మే లేదు. అకక్డ
అబదధ్పు బోధకులునాన్రు, అనిన్ రకములైనవి పైకి వచుచ్చునన్వి, అనిన్రకములైనవి,
వృతుత్లు పైకి వసుత్నాన్యి, అయితే దేవుడు మరలా ఒక పావురానిన్ వాడుకునాన్డు.
అది ఆయనను సంతోషపరిచ్ంది, ఆయన కుమారుడైన యేసు ఆయనను ఎంతగానో
సంతోషపరిచాడు, ఆయన ఆయనను గురిత్ంప చేసుకునాన్డు.
99 ఇపుప్డు, వారు ఈ బిడడ్ పశుల పాకలోని ఒక గడిడ్ తొటిట్లో పుటిట్యునాన్డని
వారు నమమ్లేక పోయారు…ఆయనకు తలిల్ మరియు తండిగా ఉండవలసినవారు,
వారికి వివాహమైంది. అలాటి దేనినైనను దేవుడు వాడు కొంటాడని వారు ఉహించలేక
పోయారు. కాబటిట్ ఆయన లోకమునకు గురిత్ంపబడవలసి యునన్ది; మరియు ఆ
దినమున నది దగగ్ర, ఆయన దేవుని యొకక్ మహోనన్తమైన కళాఖండమని తనున్ తాను
రుజువు చేసుకొనుటకు అకక్డికి నడిచివచాచ్డు (దానిని రిచ్ నేను ఈ ఉదయమున
మాటాల్డను)…ఆయన నీళళ్లోనికి నడిచి వెళుళ్టకు విధేయత పినపుడు…
100 ఇపుప్డు, అకక్డ మీరు గమనించినటెల్తే, అకక్డ ఒక గొపప్ పాఠమునన్ది. ఆ
సమయములో మి మీదయునన్ వారిలో యోహాను అతి గొపప్వాడు. యేసు అనాన్డు,
“సీత్లు కనిన వారిలో యోహాను కంటే గొపప్వాడు లేడు,” ఆ సమయము వరకు. అతడు
ఒక పర్వకత్యైయునాన్డు. నీవు నముమ్తావా దానిని? ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకో, దేవుని యొకక్
వాకయ్ము దేశములో ఎవరి యొదద్కైనా వసేత్, అది ఒక పర్వకత్గా యునాన్డు. అది ఎలల్పుప్డు
దేవుని విధానమై యునన్ది. యేసు శరీరములో పర్తయ్కష్ పరచ్బడిన వాకయ్మైయునాన్డని
మీరు నముమ్తారా? కాబటిట్ ఆ ఒకే మారగ్ము దావ్రా పరిచయము చేయబడుటకు ఆయన
రాగలడు; యాజకుల దావ్రా కాదు.
101 “కయప, నీవు ననున్ పరిచయము చేసాత్వా?” అని ఆయన అకక్డకు వెళళ్లేదు?
ఆయన అలా చేసేత్, మొనన్టి దినమున మన పాఠములో దావీదు చేసిన పొరపాటునే
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చేసేవాడు; డండి, “మీరు ననున్ పరిచయము చేసాత్రా?” అని ఆయన సంఘము
నొదద్కు వెళిల్నటెల్తే?
102 ఆయన జనిమ్ంచినపుడు, సహితము గమనించండి. ఆయన జనిమ్ంచినపుడు, ఆయన
సంఘము యొకక్ నీడలో జనిమ్ంచాడు. మరియు వారు గంటలు మోగించి సమసత్
చేసియుంటారు, కానీ ఆయనను గురిత్ంచినది గొరెల కాపరులు మరియు జాఞ్నులు.

డండి?
103 ఇపుప్డు, ఆయన ఇకక్డ యునాన్డు…సేవకొరకు ముందుకు సిదధ్పడుచునాన్డు.
ఆయన వాకయ్మై యునన్టెల్తే…
104 దేవుని యొకక్ గొపప్ పర్ణాళిక పర్కారము, వాకయ్ము కేవలము…“తన దాసులైన
పర్వకత్లకు మొదటగా దానిని బయట పరచకుండా పర్భువైన దేవుడు ఏమియు
చేయడు” అది ఎలల్పుప్ ఆయన యొకక్ న నా యై యునన్ది, ఆలాగునే
యుండవలసియునన్ది; ముదర్లు విపప్బడినపుడు, ఏది సంభవించినపుడైనా. మి మీద
ఏ గొపప్ సంఘటన సంభవించినా, దేవుడు తన పర్వకత్లకు దానిని బయలుపరుచ్తాడు.
105 యోహాను పర్వకత్యై యునాన్డు, ఏలయనగా, “ఆయన వసాత్డని,” అతడు
పర్వచించు చుండెను.
106 ఒక రోజు ఆ కొండ పర్కక్న దిగువలో…అకక్డ ఒక గుంపు యాజకులు
నిలబడియునాన్రు, ఒక సంభాషణ వారి మధయ్ జరుగుచునన్ది. వారనాన్రు, “నీ భావము
నినున్ నీవు ఒక ‘పర్వకత్వని’ పిలుచుకొం , ఆ బురదలో నిలబడాడ్వా?” (ఒక సంఘములో
కాదు, ఏలయనగా వారు అతనిని సంఘములోనికి రానివవ్రు) “ఆ యొకక్ మటిట్ మీద
నిలువబడి మరియు ఈ యొకక్ బలులను అభిషేకించిన ఆ యొకక్ గొపప్ యెహోవా,
దేవాలయమును నిరిమ్ంచిన గొపప్ యెహోవా, అగిన్ సత్ంభముగా లోనికి వచిచ్నవాడు, ‘ఒక
దినము రాబోవుచునన్ది, అనుదిన అరప్ణ, తీసివేయ బడుతుందని మాకు చెపుతావా’?”
107 అతడనాన్డు, “ఒక మనిషి వసాత్డు, ఆయన మీ మదయ్ యునాన్డు (ఆ బయట
ఎకక్డో యునాన్డు),ఆయనే పాపములను తీసివేసేవాడు.” యాజకులు దానిని అతనితో
చరిచ్సుత్నాన్రు.
108 యోహాను పైకి శాడు. ఇపుప్డు, అతడు ఎవరు? పర్వకత్. ఇకక్డ వాకయ్ముయునన్ది,
తినన్గా వాకయ్ము పర్వకత్ నొదద్కు, నీళళ్ యొదద్కు వచుచ్చునన్ది. యోహాను అనాన్డు, “ఇదిగో
లోక పాపములను మోసికొనిపోవు దేవుని గొరెపిలల్. అకక్డ ఆయన యునాన్డు, అది
ఆయనే.” యేసు ఎనన్ ఒకక్ మాట మాటాల్డలేదు, తినన్గా నీళళ్ లోనికి నడిచి వెళాళ్డు.
నేను అకక్డ డగలను, ఆ నీళళ్లో నిలబడియుండగా (ఆ డామాను ఆలోచించండి),
ఎనన్డైనా మిని తాకిన అతి గొపప్ వారు; వాకయ్మైన దేవుడు, మరియు ఆయన పర్వకత్.
109 గమనించండి,ఈకృపా యుగములో వాకయ్ము పర్వకత్ యొదద్కు, నీళళ్ లోనికి వచిచ్ంది
(హ-హ). మీరు దానిని పటుట్కొంటారని నేను అనుకొనాన్ను (హ-హ). నీళళ్లో! నీళళ్లో
వాకయ్ము యొకక్ మొదటి పర్తయ్కష్త. ఇపుప్డు వధువు ఎకక్డ పారంభమైనదో మీరు

డండి, సాయంకాలపు-వెలుగు వరత్మానము? వాకయ్ములో! వాకయ్ము ఆచారములతో
కలగలుపు కాని నిజమైన వాకయ్ము, నీళళ్ దావ్రా, నీళళ్లోనికి పర్వకత్ యొదద్కు వచిచ్యునన్ది.
110 గమనించండి. వాకయ్ము యొకక్ నేతర్ములు మరియు పర్వకత్ యొకక్ నేతర్ములు.
నీళళ్లో కలుసుకొనుచునన్వని మీరు గర్హిసాత్రా? ఓ, అది నాకు ఎంతో మినన్గాయునన్ది,
అకక్డ పర్వకత్ నిలబడి యునాన్డు, అకక్డ వాకయ్ము నిలబడియునన్ది, ఒకరి కనున్ల లోకి
ఒకరు త్యునాన్రు. పర్వకత్ అనాన్డు, “ నేను నీ చేత బాపిత్సమ్ము పొందవలసి
యుండగా, ఎలా నీవు నా యొదద్కు వసాత్వు?”
111 వాకయ్ము చెపిప్ంది…అది సతయ్ముగా యుండవలసియునన్ది.
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ఇకక్డ చినన్ డామాను ననున్ ఇవవ్నివవ్ండి:

112 “యోహాను నీవు పర్వకత్వు, నీకు వాకయ్ము తెలుసు.” డు? “నీవు ననున్ గురిత్ంచావు,
నేను ఎవరినో నీకు తెలుసు.”
113 “నేను నీ దావ్రా బాపిత్సమ్ము పొందవలసియునన్ది,” అని యోహాను అనాన్డు.
114 యేసు అనాన్డు, “అది ఆలాగునే జరుగనిముమ్. అది అకష్రాల సతయ్ము, నీవు తపప్క
నా దావ్రా బాపిత్సమ్ము పొందవలసియునన్ది. కానీ, గురుత్ంచుకో, యోహాను, ఒక పర్వకత్గా,
ఇది మనకు తగియునన్ది, లేక అవసరమైయునన్ది (వాకయ్ముగామరియు పర్వకత్గా), అది
పర్తి మాటను మనము. హ-హ . ఏలయనగా, యోహాను,” (ఇకక్డ పర్తయ్కష్త యునన్ది)
“యోహాను, నేను ఎవరినో నీకు తెలుసు, నేను బలి అరప్ణనై యునాన్ను. మరియు దేవుని
వాకయ్ పర్కారంగా ఒక అరప్ణ అరిప్ంచబడుటకు ముందుగా అది కడగబడాలిస్వునన్ది.”
అది నిజమేనా? ఆ వాకయ్ము…“ఆ గొరె పిలల్ కడగబడినది మరియు బలికి ఇవవ్బడినది
మరియు నేనే ఆ యొకక్ గొఱెఱ్ పిలల్ను. నేను లోకమునకు బలి అరప్ణగా హాజరు
పరచ్బడుటకు ముoదు, నేను తపప్క కడగబడాలి, అది అలాగున జరుగనిముమ్, యోహాను,
ఏలయనగా అది మనకు అవసరమైయునన్ది, వాకయ్ముగా మరియు పర్వకత్గా, ఏకముగా.”
115 మంచిది, అకక్డ తపుప్యుండరాదు. ఇపుప్డు వీటిలో పర్తీది…
116 ఇపుప్డు, డండి, అది ఆలాగు నియమించబడి యుండకపోతే, యోహాను మన
అందరిలో ఒకడి వలె యుండి యుండేవాడు; కాబటిట్ వారనాన్రు, “అవును, పర్భువా, నీవు
ఎవరవో నాకు తెలుసు.”
117 “మంచిది,” ఆయననాన్డు, “ఒకక్ నిమిషము ఆగుము, నేను వాకయ్మునై యునాన్ను
హ-హ. ‘మనిషి రొటెట్ వలన మాతర్ము కాదు కాని, పర్తి మాట వలన.’ హవవ్ ఒకక్మాట
విడిచిపెటిట్ంది, హ-హ, కాని నీవు తపప్కపర్తిమాటను తీసుకోవాలి. నేనే ఆ బలి అరప్ణను,
హాజరు పరచ్బడుటకు ముందు నేను తపప్క కడుగబడాలి. కాని యోహాను నీవు ఏమి
చెపాప్వో, అది సతయ్ము.”
118 యోహాను ఒక పర్వకత్యై యునన్ందున, వాకయ్ము నెరవేరచ్బడవలసి యునన్దని
ఎరిగిన వాడై, అది యుకత్మని అతడు ఆయనకు బాపిత్సమ్ము ఇచాచ్డు. మరియు ఆయన
నీళళ్లో నుండి బయటకు వచిచ్నపుడు, పావురపు రెకక్ల మీద అకక్డకు వరత్మానము
వచిచ్యునన్ది, “ఈయన నా పియ కుమారుడు.” ఆయన కృపా విమోచన వరత్మానమును
పావురపు రెకక్ల మీద పంపియునాన్డు, పరలోకము నుండి కిందికి ఎగురుకొం
దిగివచిచ్ంది. “ మి మీద సమాధానము, మనుషులకు దయ.” పర్పంచమంతటిని
విమోచించే ఒక వాకయ్ము, “అది సమాపత్మైనది.”
119 బైబిలులో పావురము ఒక శాంతి చిహన్ముగా వాడబడింది, ఇంకా దేశముల చేత
శాంతి చిహన్ముగా వాడబడియునన్ది. మనము దేశములను కలిగియునాన్ము…మన
దేశము ఒక పకిష్రాజు దావ్రా పాతినిధయ్ం వహిసుత్ంది. మరియు ఇతర దేశముల, ఇతర
పకుష్లు, రోము ఒక పకిష్రాజును కలిగియుంది, జరమ్నీ ఒక పకిష్రాజును కలిగియుంది;
వాటిలో అనేకము, ఆకాశములోని గొపప్ పకుష్లు. కానీ వాటనిన్టిలో, పావురము అనిన్
దేశములకు శాంతి చిహన్ముగా యునన్ది. అది పర్పంచమంతటిదైయునన్ది.
120 ఒక రాతి సోదరుడు గీన్ చెపిప్నటుల్గా, సోదరుడు పెరీ గీన్ అనాన్డు, “అది ఒక
లొంగిపోవు గురుతు, ‘నీ చేతులను ఎతుత్ట యై యునన్ది.’ ఏ దేశమైనా చేతులెతిత్నపుడు,
అది ఒక లొంగిపోవుట.” అతడనాన్డు “నీవు పాడి, చేతులను ఎతిత్నపుడు, నీవు
సమసత్మును లోపరచుచునాన్వు.”
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121 పర్తి దేశములో శాంతికి ఒక చిహన్ముగాపావురము యునన్ది. ఎందుకు అది అలా
చేయబడింది? దాని యొకక్ సాతివ్కమును బటిట్, దాని యొకక్ నిరోద్షతవ్మును బటిట్. ఆ
కారణమును బటిట్యే అది శాంతి చిహన్ముగా యునన్ది.
122 పావురమును రిచ్ మరొక విషయమేమనగా, అది ఇంటిని పేమించు పకిష్. అది
ఎలల్పుప్ ఇంటి దగగ్ర యుంటుంది.
123 మరొక విషయము, అది దాని జత పకిష్కి నమమ్కముగా యుంటుంది. పావురము
ఆడదైనా లేక మగదైనా ఎనన్ ఒక దానిని ఒకటి విడిచి పెటట్వు. ఆడ పావురము
ఆమె భరత్ను తగిన ఋతువులో కలుసుకొంటాయి . డండి, అది దేవుని సృషిట్
కి బహుమానమైయునన్ది. ఆ కారణమును బటిట్యే హవవ్ ఒక ఉప-ఉతప్తిత్యై
యునన్ది. డండి? ఆమెయు ఇతర ఆడ జాతి వలె తయారు చేయడినటెల్తే, ఆమె
కలుసుకొనే ఋతువు వచిచ్నపుడు, ఆమె తన భరత్ను కనుగొని యుండేది, కానీ ఆమె
ఏ సమయములోనైనా చేసుత్ంది. శారా? అదే మారగ్ము, అది అదేయైయునన్ది.
మనము దానిలోనికి వెళళ్గోరుట లేదు, ఏలయనగా నేను దానిని వివాహముమరియు
పరితాయ్గములో కలిగియునాన్ను. అయితే ఇంక ఆమె గౌరవ పర్ధమైనది మరియు
ఆ సదుగ్ణమును తెచిచ్యునన్ది, మొనన్టి రాతి నేను దాని మీద ఎలా బోధించానో మీకు
తెలుసు. మంచిది, గమనించండి, ఆమె ఒక గొపప్ బాధయ్తను కలిగియునన్ది.
124 పావురము ఎలల్పుప్ తన భరత్కు నమమ్కముగా యుంటుంది. ఎలల్పుప్డు! భరత్ను
ఎనన్ విడువదు.
125 నేను ఒకక్ కష్ణము ఇకక్డ ఆగవచుచ్నా, దీనిని చెపప్టానికి: ఒక నిజమైన వధువు,
ఆమె భరత్కు డా నమమ్కముగా యుంటుంది. అది ఏ బోధను, ఏ సంఘశాఖ
సిదాధ్ంతములను, లోక సంబంధమైన దేనిని లోనికి ఎకిక్ంచదు. అది తన భరత్కు
నమమ్కముగా యుంటుంది, వాకయ్మునకు; ఎలల్పుప్ నమమ్కముగా యుంటుంది.
126 ఇంటిలో జీవించు గుణమును బటిట్, ఇంటిని పేమించు దాని యొకక్ గుణమున బటిట్,
అది విజయవంతమైన వాహక పావురముగా వాడబడియునన్ది. కారణమేమనగా అది
గృహమును పేమిసుత్ంది, నీవు దానిని ఎకక్డ విడిచిపెటిట్నా, అది ఎలల్పుప్ తిరిగి ఇంటికి
వెళుతుంది. అది తిరిగి ఇంటికి వెళుతుంది.
127 కొంచెము దాని మీద మనము ఒతిత్డిగా చేదాద్ము, కైసత్వులైన మీరు నా భావమేమిటో
గర్హిసాత్రు. అది ఎలల్పుప్ దాని యొకక్ ఇంటి దారిని కనుగొంటుంది, కాబటిట్ అది
వాహకపు పావురముగా వాడబడియునన్ది. అది యుదధ్కాలములో వాడబడియునన్ది,
సాధారణముగా; వారు ఇంకను, వరత్మానమును మోయు వాహకములుగా వాడతారు.
కాబటిట్ మీరిపుప్డు డండి, దేవుని చేత మరియు మానవుని చేత అది వరత్మానికునిగా
తయారు చేయబడింది; పావురము ఒక వరత్మానికుడై యునాన్డు. “అకక్డ తిరిగి
సమాధానము గా యునన్దని,” నోవహుకు చెపుప్టకు, అది ఒక వరత్మానికుడై యునాన్డు.
అది ఆయన కుమారుడై యునాన్డని, దేవుని చేత రుజువు చేయుటకు వాడబడియునన్ది,
“అరప్ణగా మిమీద సమాధానము తెచుచ్టకు, మానవాళికి దయ.” అది ఒక
వరత్మానికుడిగా వాడబడినది.
128 తినన్గా ఇకక్డే నా మనసుస్లో ఒక చినన్ కథను కలిగియునాన్ను. నేను ఒకసారి
ఒక పుసత్కములో చదివాను. ఇపుప్డు ఇది నిశచ్యమని నేను చెపుప్టలేదు, మొదటి
పర్పంచయుదధ్ము తగిగ్పోయిన తరువాత. దానిని రిచ్ నాకు నిశచ్యత లేదు; మీరు
దానిని చుటలో తపిప్పోతే, అపుప్డు నాది పొరపాటు. ఎనోన్ సంవతస్రముల కితము
నేను…ఒక పుసత్కము లోనైనా చదివియుండాలి. కానీ అది నిశచ్యముగా, నిజముగా ఒక
నాటకీయమైన సంఘటన సంభవించింది.
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129 అమెరికా సైనికులు, జరమ్న్ మెషిన్ తుపాకీ గుండల్ చేత ముటట్డి చేయ బడాడ్రు.
వారు ఒక విధమైన గోతిలో యునాన్రు. సైనికులైన మీరు, నేను ఊహిసాత్ను, వారు ఒక
సథ్లములో ఎలా పరయ్వేకష్ణ కిందయునాన్రో. వారు ముటట్డి వేయబడాడ్రు, మరియు వారి
యొదద్ కొంచెము మందుగుండు మిగిలియునన్ది. జరమ్నీ వారు గొపప్ స హములుగా,
పర్తి చోట కదులుచునాన్రు. వారు కొంత సమయము, కొంత బలము పొందనటెల్తే, వారు
తవ్రగా చనిపోతారని ఎరిగియుండిరి; జరమ్నీ వారు తినన్గా పరవ్తము మీద నుండి కిందకి
వసుత్నాన్రు, తినన్గా వారి మెడ మీదకు, తినన్గా వారి లోనికి చొరబడుచునాన్రు.
130 వారిలో ఒకరికి ఒక చినన్ అదృషట్పు పకిష్ పావురము యునన్టుల్ గురుత్కువచిచ్ంది.
కాబటిట్ ఈ పావురమును అతడు బయటకు వదిలినటెల్తే, అది వారు వేచి యునన్ ముఖయ్
సథ్లమునకు వరత్మానమును మోసికొని వెళుతుoదని, అతడు ఎరిగియునాన్డు. కాబటిట్
వారు రొచ్ని ఒక చీటీని వాసారు, “ మేము పలానా సథ్లములో పలానా పరిసిథ్తిలో
ముటట్డి వేయబడాడ్ము, మా వదద్ మందు గుండు అయిపోయినది, కొనిన్ గంటలలో మేము
లొంగి పోవటమో లేక సంహరించబడటమో జరుగుతుంది.” వారు ఆ చీటిని దాని కాలుకు
కటిట్, ఈ చినన్ పావురానిన్ విడిచి పెటాట్రు.
131 ఇపుప్డు, అది ఇంటిని పేమించే పకిష్, కాబటిట్ అది ఏమి చేసుత్ంది? అది తన జత పకిష్ని
కనుగొనుటకు ఇంటికి తిరిగి బయలుదేరింది. ఆమె అతనిని రిచ్ కలత చెందిది, అది
తిరిగి ఇంటికి రావలసియునన్ది.
132 అది పైకి వెళుళ్చుండగా, ఏమి సంభవించియునన్దో జరమ్నీ వారు శారు. కాబటిట్
వారు చేసించి ఏమిటంటే, దానిని కాలిచ్వేయుటకు పారంభించారు. వారిలో ఒకడు
ముపప్యి కాలిబర్ మర తుపాకీతో కాలచ్గా, ఆ గుండు, దాని కాలును విరుగ గొటిట్ంది.
మరొక గుండు దాని వీపు వెనుక మాడిచ్ వేసింది. దాని రొమమ్ంతా నలుగ గొటట్బడింది.
దాని రెకక్లతో ఒకటి చివర పేలిచ్వేయ బడింది, మరియు అది ఒక పర్కక్గా ఒక రెకక్ మీద
ఎగిరింది. అయితే అది ఎగురు నేయునన్ది, చివరిగా అది సాధించినది. కుంటిదై,
గాయపరచ్బడి, విరిగిపోయింది, కానీ వరత్మానముతో పాళెములో పడింది. అది ఒక గొపప్
పావురమైయునన్ది.
133 కానీ, ఓ, సోదరుడా, యెషయా 53 ఒకరి రిచ్ చెపుతుంది, ఎంతో మంచివాడు,
ఇంటినుండి కిందికి దిగివచాచ్డు.

మన యతికర్మ కియలను బటిట్ అతడు గాయపరచ బడెను మన
దోషములను బటిట్ నలుగగొటట్ బడెను: మన సమాధానారథ్మైన శికష్ అతని
మీదపడెను; అతడుపొందినదెబబ్లచేతమనకుసవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.

134 రోగము, ఢ నమమ్కము, దయయ్ములు ముటట్డి వేసియునన్వి, బయటకు వచేచ్
మారగ్మే లేదు, సంఘము తపుప్లోనికి వెళిళ్ంది, వారు సంఘశాఖా కారయ్ములలోనికి
వెళిళ్పోయారు. (పరిసయుయ్లు, స ద్కయుయ్లు, పాతర్లను, పెనములను కడుగుట),
మరియు దేవుని యొకక్ వాకయ్ము ఏ పర్భావము లేనటుల్గా యునన్ది. కాని ఈ చినన్
పావురము కిందికి వచిచ్యునన్ది, అకక్డ ఒకే ఒక కారయ్ము సంభవించగలదు; అకక్డ ఒక
విమోచకుడు యుండవలసియునాన్డు.
135 అయితే గాయపరచ్బడి, బర్దద్లై, కొటట్బడి, చీలచ్బడి యునన్ది, కాని ఆయనకు ఇంటికి
తిరిగి వచేచ్ మారగ్ము తెలుసు. కాబటిట్ కలవ్రి సిలువలో వారు ఆయనను నలుగగొటిట్న
సథ్లము నుండి, తోడేళళ్వలె వారు ఆయన మీద పడి ఆయనను చితుకగొటిట్, చీలిచ్వేశారు,
ఆయన తన దారిని కలవ్రి నుండి ఏరప్రుచ్కొని, పరలోకపు దావ్రముల యొదద్కు
దిగి, “అది సమాపత్మైనది! అది సమాపత్ మైనదని. చెపాప్డు. వారు సవ్తం లయాయ్రు.
రోగము ఇపుప్డు నయము కాగలదు. పాపులు రకిష్ంచబడవచుచ్. బందీలు సవ్తం లుగా
వెళళ్వచుచ్.”



20 పలుకబడిన మాట

136 ఆయన గాయపరచ్బడి, నలుగగొటట్బడినపప్టికి, ఆ గొపప్ యుదధ్ములో సమసత్
ఆయనకు వయ్తిరేకముగా యునన్ది…అయినను ఆ కవి బిగగ్రగా కేకవేశాడు:

ఆకాశములు చీకటిపడి, బండలు బర్దధ్లవుచునన్ మధయ్లో,
నా రకష్కుడు తన తల వాలిచ్ చనిపోయాడు;
కానీ తెర తెరువబడగా, మారగ్ము బయలు పరచ్బడింది
పరలోకపు ఆనoదమునకు మరియు అంతము లేని దినమునకు.

137 నా జీవిత మంతా నరముల ఉదికత్తో బాధపడి యునాన్ను. ఒక చినన్ బాలుడుగా
యునన్పప్టి నుండి ఏదో ననున్ తాకి యునన్ది, అది ననున్ బయపెటిట్ంది, పర్తీ ఏడు
సంవతస్రములకు అది నాకు సంభవించేది. అది మొదటిగా నాలో పారంభమైనపుప్డు,
సోదరుడు జాక్ కు గురుత్నన్ది, ఒక సంవతస్రము పాటు పొలము నుండి రాగానే ఏదో
నాకు సంభవించేది.
138 ఆ రోజు జనితా హెంప్ హిల్ నాకు గురుత్నన్ది…ఇపుప్డు ఆమె పేరు జనిత కెలీల్,
ఆమె భరత్ చనిపోయిన తరువాత ఆమె బర్దర్ కెలిల్ని వివాహము చేసుకుంది. అనన్ జీన్,
నేను వారి చితర్ములను తదితరములను కలిగియునాన్ను వారు ఎలాటి వారనగా…ఆ
ఇదద్రు బాలికలు…సహోదరి ర్ ఒక చినన్ సంగీతమును కలిగియునాన్రు. వారు
పాడిన పాటను నేను ఎనన్ మరువలేను: రాయ్సత్మయమునకుఆవల త్.జాక్
సోదరుడా, నీకు గురుత్నన్దా, ఫోల్రిడా నుండి వ త్యుండగా నేను ఊహిసాత్ను, ఎలాటి
చకక్ని బాలికలు.
139 ఆ ఉదయమున నాకు గురుత్నన్ది, దేశము లోని ఉతత్రాదిన యునన్, మిచిగాన్,
ఎకక్డో నుండి ఒక చినన్ పెంతెకొసుత్ గుంపు వచిచ్యునాన్రు, ఆ బాలికలు, సహోదరుడు

పర్ బయట నిలబడియునన్పుప్డు, మొనన్ రాతి నేను అతనిని సియునాన్ను
ఇపుప్డు అతడు ఇకక్డ యుండక పోవచుచ్, సహోదరుడు ఎడ్ పర్. ఎడ్
సహోదరుడా, నీవికక్డునాన్వా? అతడికక్డునాన్డని నేను అనుకొనలేదు. మొనన్టి
రాతి అతడు ఇకక్డ రొచ్ని యునాన్డు. ఎవవ్ లేరు…మీలో అనేకులు ఆయనను
ఎరుగుదురు. అతడు నేను, సహోదరుడు హులీ, మేము వెళుళ్చునాన్ము, ఈ బాలికలు
ఆ లన నిలబడి దానిని పాడుచునాన్రు, వారి తలలో నుండి తీసి మాలో ఒకొక్కక్రికి
పసుపు రంగు గులాబి పుషాప్నిన్ ఇచాచ్రు. (అకక్డే ఆ వెరివాడు, సవ్సథ్పడి యునాన్డు; గొపప్
కారయ్ములు అకక్డ జరిగాయి.)
140 దారిగుండా వ త్యుండగా, నేను యుoడవలసినంత సంతోషముగా యునాన్ను,
అకసామ్తుత్గా అది ననున్ తాకింది; నేను తిరిగి పొలములో పర్వేశించక ముందు, ఒక
సంవతస్రము తరువాత అది ననున్ చంపివేసింది.
141 చినన్ బాలుడుగా యునన్పప్టినుంచి, ఒక దరశ్న మనగా ఏమైయునన్దో, నేను
ఎలల్పుప్ చెపాప్ను. నేను ఒక చినన్ బాలుడుగా ఎలల్పుప్ చెపిప్యునాన్ను, “నేను
ఆ మైకములోనికి వెళిళ్పోయినటెల్తే, దానిని నేను సాత్ను, నేను బాగుపడతాను.”
ఆ సమయములో, నేను ఎలల్పుప్ మాయో వారి యొదద్కు వెళిల్, ఇబబ్ంది ఏమిటో
కనుగొనాలను కొనాన్ను. అకక్డ యునన్ వైదుయ్లు…
142 నా కడుపు పులల్గా మారిపోతుంది; ఓ, మై! నాయింటి పకక్నునన్ జాక్ సోదరుడు
నాకు సహాయము చేసాడు. నేను తినన్గా యింటి చు ట్ నడిచాను; వేడిగా ఒక

నె వంటి నీరు నానోటిలో నుండి ఎగురు చునన్ది. నేను వేదిక నొదద్కు నడిచి
వెళాళ్ను, రెండంతల హీనముగా యునన్ పర్జల కొరకు పారిథ్ంచాను, వారు సవ్సథ్పడాడ్రు
ముఖము మీద కానస్ర్ తో యునన్ మనిషి మీద చేతులుoచి పారిథ్ంచాను, అకక్డ
నిలబడియుండగానే కానస్ర్ అతనిని విడిచింది; నేను ఎంతో రోగిగా నిలబడలేక
పోయాను.
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143 నేను ఎలా బాధపడాడ్నో మీకు తెలియదు; మానసికమైన బాధ నా జీవిత మంతా పర్తి
ఏడు సంవతస్రములకు అది వచేచ్ది. ఇపుప్డు నేను అకక్డే యునాన్ను, ఏడు ఎనిమిదులు.
144 కాబటిట్ నేను ఎంతో చిoతిచాను; నేను ఏడాచ్ను, నేను పాధేయపడాడ్ను,
బర్తిమలాడాను.
145 నేను ఆఖరుగా తలoచియునన్ దేమనగా, ఒక పరీకష్ కొరకు మాయో వారి యొదద్కు
వెళుళ్టకు నాకు చాలినంత డబుబ్నన్దని, నాకు గురుత్నన్ది; వారనాన్రు, “నా బాధ ఏమిటో
వారు కనుగొంటామనాన్రు.” నేను నా భారయ్, ఆ వెనుక యునన్ బెకీక్…శారా చాలా
చినన్ పిలల్, నేను అపుప్డే నా సవ్సథ్తా పరిచరయ్లో పర్వేశించాను.మేము మాయో వారి
యొదద్కు వెళాళ్ము.
146 నేను వైదయ్శాల గుండా వెళాళ్ను. ఆ రాతికి ముందు నేను కనుగొనాన్ను…తరువాత
రోజు ఉదయము వారు నాకు చివరి పరీకష్లు చేసాత్రు, నేను నిదర్ నుండి మేలొక్ని,
నా పడక మీద నుండి సుత్నాన్ను. నేను బయటకు డగా నా ముందు ఒక చినన్
కురర్వాడునాన్డు, దరిదాపుగా ఏడు సంవతస్రాలుంటాయి; దానిని డగా, అది నేనే.
అతడు నరకబడిన చెటుట్ మొదుద్ యెదద్ నిలబడియునాన్డు. ఆ చెటుట్ మీద…
147 ఉడుతలను వేటాడు ఏ వేటాడు వారికైనా తెలుసు, నీవు ఒక కరర్ను తీసుకొని పైకి
కిందికి దానిని చెటుట్లో రుదిద్నటెల్తే, ఆ తొరర్లో అది యునన్టెల్తే, అది ఉడుతను భయపెటిట్
దానిని లోపటనుండి బయటకు పరిగెతిత్సుత్oది.
148 ఆ ఉడుతను అకక్డ నేను త్, నేను ఇలా అనుకొనాన్ను, “అది ఎలాటి విధమైన
ఉడుత?” నేను దానిని రుదాద్ను. నేను అది చేసినపుడు, నేను పైకి శాను, అది నేనే,
అది ముపప్యి ఎనిమిది సంవతస్రముల కితము, ఆ చినన్ పిలల్వాడు వెళిల్ పోయాడు.
నేను ఆ కొమమ్ను రుదద్గా, ఒక చినన్ ఉడుత బయటకు వచిచ్ంది, అంత పొడవుంది.
నలల్గా, ఎంతో నలల్గా యుంది, నేను డగా చినన్ అలలవలె దాని నుండి పైకి
ఎగురుచునన్వి; చినన్ సలవలె దాని కనున్లునాన్యి, నేను ఎనన్డైనా డని దాని
యొకక్ రమైన దృశయ్ము, అది ఒక ఉడుతకంటే ఎకుక్వగా ననున్ ఒక మోసగించు చినన్
జంతువుగా యునన్ది.
149 వాడు నా వైపు తినన్గా శాడు. మరియు నేను మాటాల్డుటకు నా నోరు తెరచాను,
“సరే…” నేను నోరు తెరచినపుప్డు…నీవు నీ రెపప్ వేయకమునుపే, వాడు తినన్గా నా
నోటిలోనికి ఎగిరి కాడు, నా కడుపులోనికి వెళిల్, ననున్ ముకక్లుగా చీలిచ్వేయుట
పారంభించాడు. నేను దరశ్నములో నుండి బయటకు వచాచ్ను, నా చేతులను పైకెతిత్,
ఏడు త్ సుత్నాన్ను, “ఓ దేవా, ననున్ కనికరించుము! అది ననున్ చంపివేయుచునన్ది!”
150 నేను గదిలో కింద ఒక సవ్రమును వినాన్ను, “గురుత్ంచుకో, అది ఆరు అంగుళములు
మాతర్మేయునన్ది,” అని చెపిప్ంది.
151 ఎంత మంది ఆ కథను వినాన్రు? దానిని ఎనోన్సారుల్ ఆలయము చు ట్యునన్
మీకు చెపాప్ను.
152 సరే, అది అలాగే ముందుకు, ఇంకా ముందుకు వెళిళ్ంది, నేను అలాగే
భాదపడుతునాన్ను.
153 తరువాత రోజు, మాయో బర్దర్స్ ననున్ పరీకిష్ంచారు, “నీ తండి ఐరిష్ వాడు, అతడు
తాగేవాడు, అనాన్డు. నీ తలిల్ సగము ఇండియను, అది నినున్ దరిదాపుగా ఒక అరధ్జాతిగా
చేసుత్ంది. కాబటిట్ నీవు అందుకే ఒక నరముల ధవ్ంసములో యునాన్వు, నీవు దానినుండి
ఎనన్ బయట పడలేవు,” అనాన్డు, “లేనియెడల, నీవు ఆరోగయ్ముగానే యుండేవాడవు.
అయితే అది, ఏదో ఆతమ్లో యునన్ది, మనిషి దానిని నియంతర్ణ చేయలేడు.” అనాన్డు,
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“నీవు…” “ఒక మనిషి చనిపోయినపుడు, అతడు శవ పరీకష్ను చేయలేడు, ’ఏలయనగా
అతని ఆతమ్ వెళిల్ పోయింది.” అతడనాన్డు, “నీవు దానిని ఎనన్ జయించలేవు.”
154 వృదుధ్డైన నా వైదుయ్డు ఇలా అనాన్డు, “నా తండి దానిని కలిగియునాన్డు, అతడు
ఎనుబది ఐదు, తొంభైవ ఏట చనిపోయాడు,” ఆ మధయ్లో, అనాన్డు. “ఒకటి లేక
రెండునెలలు అతడు చనిపోవుటకు ముందు, నేను అతనిని పరీకిష్ంచాను; అతడు తన
జీవితమంతా దానిని కలిగియునాన్డు,” ఆ “కముమ్లు” అతనికి వచేచ్వి, అనాన్డు.
155 “కొందరు అనాన్రు,” “వారు దానిని పొందినపుడు వారు ఎంతో కోపముగా
యుంటారు,” అని అనాన్రు, “అలాంటిది నినున్ చంపివేసుత్ంది,” అతడనాన్డు, “దానిలో
మరొకరకము, అది ఋతుసావములో యునన్ సీత్ వలే యుంటుంది, వారు ఏడుసాత్రు.
అలాటి దానిని నీవు పొందినపుడు, నీవు చింతి త్ భావిసాత్వు.” “పాతకాలపు వారు దానిని
‘హృదయ-వేదనలు కలిగి యునన్వారు’ అని పిలుసాత్రు, అది వారిని విడిచిపెటట్దు.”
అని అతడనాన్డు, “అది నినున్ తాకినపుడు, నీ కడుపు పులల్గా మారుతుంది, నీవు తల
కిందులవుతావు.”
156 నేననాన్ను, “కానీ అయాయ్, నేను ఏమీ చెయయ్ను.” “నేను సంతోషముగా యునాన్ను,”
అనాన్ను.
157 అతడనాన్డు, “అది నిజమే, అది మనిషి లాగుకొనే సంచిలోనిదై యునన్ది.” “నీవు
ఎలల్పుప్ దానిని కలిగియుంటావు.” ఓ, ఎలాటి నిరుతాస్హముతో డిన విషయము!
158 కాని ఆ మాటలను ఆలోచిసేత్, “గురుత్ంచుకోండి, అది ఆరు అంగుళములు మాతర్మే
యునన్ది,” అది నాతో వేలాడుచునన్ది, ఆ వెనుక యునన్ నా పియమైన భారయ్ దానిని
చెపప్గలదు. పర్తి సంవతస్రము నేను దానిని రిచ్ ఆలోచించే వాడను.
159 తరువాత, చివరిసారి విదేశములకు వెళుళ్చుండగా, దానికి ముందు నేను ఇంటి
యొదద్ యునాన్ను. నేను ఉడుతలను వేటాడు పర్యాణము లో యునాన్ను. నేను
కారులో నుండి బాంక్స్ ఉడ్ తో పాటు ఎగిరి కిందకు కాను, మరియు నేను
కొండ పైకి పరుగులు తీయుట పారంభించాను, నా గుండె నా నుండి బయటకు
ఎగిరిపోతునటుల్గా యునన్ది.
160 నేను డాకట్ర్.శామ్ అడైర్ ను, “ఏది అలా చేసింది?” అనాన్ను.
161 అతడనాన్డు, “వచేచ్సారి నీకు అది వచిచ్నపుడు, కారిడ్యో గాం తీయమనాన్డు.”
162 నేననాన్ను, “మంచిది.”
163 కాబటిట్ అది మరలా తరువాత సంవతస్రము సంభవించింది, నేను వెళిల్ కారిడ్యో
గాం తీయిoచుకొనాన్ను, అతడనాన్డు, “నీ గుండె తో ఏ ఇబబ్ంది లేదు,” “నీవు నరముల
బలహీనత గలవాడవు,” అనాన్డు. అపుప్డు ముందుకు వచుచ్ట ఆరంభించాను.
164 సరే, మరొక వైదుయ్డు నాతో అనాన్డు, నాకు ఒక మంచి సేన్హితుడు, అతడనాన్డు,
“అది నీ గుండె, కురర్వాడా,” “నీవు చాలా జాగర్తత్గా యుండుట మంచిది.” ఆ సంవతస్రమే
నేను సోదరుడు ఫెడ్ తో కలసి పొటేట్లు వేటకు వెళాళ్ను, ఆ సంవతస్రమే నేను
సోదరుడు ర్ ను పిలిచి, నాకు బదులుగా మరొకరిని నా సాథ్నములో బోధిoచుటకు
పిలువమనాన్ను. నేను పదహారు సంవతస్రముల వయసుస్ గల వాని వలె, మైళళ్కు, మైళుళ్
పరుగెతుత్ , పరవ్తముల మీదకు ఎకాక్ను; అది ననున్ రవవ్ంత ఇబబ్ంది పెటట్లేదు;

డండి?
165 నేను తిరిగి వచిచ్ శామ్ కు చెపాప్ను. అతడనాన్డు, “సరే, అకక్డ ఏదో పొరపాటునన్ది,
నీవు జాగర్తత్గా యుండుట మంచిది.”
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166 అపుప్డు పాతకాలపు వైదుయ్డు సెట్తసోక్పు పటుట్కొని, నిలబడి యుండుటను నేను
దరశ్నములో శాను. ఒక దినమున అతడు నా ముందు నిలబడి ఇలా అనాన్డు, “‘అది
నీ గుండె’ అని వారిని చెపప్నియయ్వదుద్, అది నీ కడుపు బబుబ్యైయునన్ది.”
167 కాబటిట్, నేననుకొనాన్ను, “మంచిది, నేను ఆ మాటను సరిగాగ్ తీసుకొంటాను,
ఏలయనగా అది ఒక దరశ్నమై యునన్ది. ముందుకు వెళాళ్ను.”
168 ఆఫికా దేశము వెళుళ్ట పారంభమైంది; కొనిన్ ది మందులు తీసుకొనాన్ను. నేను
ఆఫికా వెళళ్క ముందు కొనిన్ ది మందులు తీసుకోవాలి, అది చటట్మైయునన్ది. కాబటిట్
నేను ఈ ది మందులు తీసుకొను చుండగా, అతడనాన్డు, “ఎందుకో, నీతో ఒకక్
ఇబబ్ంది డా లేదు” అనాన్డు, “నీ హిమోగోల్బిన్, నీ రకత్ము తొంభై ఆరు యునన్ది,
అది తొంభై ఆరు.” “నీకు పదహారు సంవతస్రముల వయసునన్టెల్తే అది దానికంటే ఇంకా
ఏమీ మంచిగా యుండదు,” అనాన్డు. “ఒక వందసంవతస్రములు కొటుట్కొనుటకు అది
సరిపోతుంది, నీ ఊపిరితితుత్లు, సమసత్ము.” “చకెక్ర లేదు, ఏమీలేదు, నీవు అంతా
బాగునాన్వు,” అనాన్డు.
169 నేననాన్ను, “నీకు వందనములు,” కాబటిట్ నేను నా భౌతిక పరీకష్లు చేయించుకొని, నా
ఆరోగయ్ సరిట్ఫికేటును బోరుడ్ వారి యొదద్కు తీసుకొని వెళాళ్లి.
170 కాబటిట్, అతడనాన్డు, “దానిని రిచ్ నీకు ఏమైనా తెలియునా?”
171 నేననాన్ను, “నా కడుపులో ఎపుప్ ఎడతెగకుండా బాధగా యుంటుంది, ఇంకా
ఏమిలేదు.”
172 అతడనాన్డు, “సరే, నేను నీకు చెపుతాను.”
173 నేననాన్ను, “ఓ, నేను పరీకిష్ంచబడాడ్ను. నేను మాయో సోదరులు యొదద్కు, పర్తి
చోటకు వెళాళ్ను.”
174 అతడనాన్డు, “కాని ఒకక్ నిమిషము.” “కొనిన్సారుల్ పేగు తలు ఎంత
చినన్గా యుంటాయoటే, కడుపులో పేవులకు పరీకిష్ంచు పరీకష్ దావ్రా మాతర్మే అది

పబడుతుంది; కొనిన్ సారుల్ అది పుటకు ఎంతో పెదద్గా యుంటుంది, కారణము
ఎక్స్ రే కేవలము ఒక నీడ యై యునన్ది. మరియు ఒక చినన్ పేగు త, నీవు దానిని

డలేవు, అది తగినంతగా అతుకొక్నియుండదు. ఎనోన్ చినన్ పేగు తలు దానిని
చేసాత్యి.” అతడనాన్డు, “అకక్డ ఒక వృదధ్ వైదుయ్ని నేను ఎరుగుదును, వారు ఒక
సాధనానిన్ కనుగొనాన్రు, వారు దానిని ఇపుప్డు కలిగియునాన్రు; వారు కొంచెము మతుత్
ఇచిచ్ నినున్ నిదర్ పోవునటుల్ చేసాత్రు, నీ గొంతులో ఆ య్బును పెటిట్, నిజానికి వారు
నీ కడుపులోనికి సి, నీ ఇబబ్ంది ఏమిటో సాత్రు అనాన్డు.” చెపాప్డు, “అతడు…”
చెపాప్డు, “అతడు నీవంటి వాడే, అతడు ఒక కైసత్వుడు,” “నీవు అతని యొదద్కు ఎందుకు
వెళిల్ డ డదు.”
175 నేను అతని పేరును తీసుకొనాన్ను: డాకట్ర్ వాన్ రేవేన్స్ వర్త్. కాబటిట్ నేను తిరిగి
వచిచ్నపుడు, నేను ఆ వృదధ్ వైదుయ్ని చుటకు వెళాళ్ను. ఓ, అతడు ఒక చకక్ని వృదుధ్డు,
అతడు డచ్ఈష్ట్ ఇండీస్ నుండి, ఒక పెదద్ మిషనరీల వరుస నుండి వచిచ్నవాడు. అతడు
ననున్ రిచ్ వినాన్డు, నా పుసత్కానిన్ చదివియునాన్డు, ఓ, అతడు చేతితో కరచాలనము
చేసి, “బానాహ్ం సోదరుడా, ఆ పనిని నీకు చేయుటకు నేను సంతోషిసాత్ను,” అనాన్డు.
“నీవు ఏమి చేయాలో నీకు చెపుతాను అనాన్డు; వచేచ్వారము నీవు హాసిప్టల్ దగగ్రకు
వెళిల్,” మరియు చెపాప్డు, “నీవు వెళళ్క మునుపు ననున్ పిలువు.” “నేను నీకు చినన్ ది
మతుత్ మందు ఇసాత్ను,” “అది ఇచిచ్నపుడు,” “అది నీవు అయిదు నిమిషములు నీకు
నిదర్పటుట్నటుల్ చేసుత్ంది.”
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176 నా చినన్ కుమారెత్ పనున్ లాగించుకొనుటకు, సోదరుడు నార్ మన్స్ కుమారెత్కు,
“అయిదు నిమిషములు నిదర్వచిచ్ంది,” “అది ననున్ బాధించదు,” అనుకొనాన్ను, కాబటిట్,
అపుప్డు నేను తృపిత్ చెందిన వాడనై, దాని వైపు శాను.
177 తరువాత మరుసటి రోజు ఉదయము, నేను పడక మీదనుండి లేచి చు ట్

శాను. రెండు పరుపుల మంచం పైకి డగా, నా భారయ్ అకక్డునన్ది, ఆమె ఇంక
మేలొక్నలేదు. నేను కిటికీ గుండా, నేను నివశించు ఆ గొపప్ కెటాలినా పరవ్తముల వైపు

శాను, నేను పైకి సినపుడు అకక్డే పర్భువు త నా చేతిలో ఖడగ్మును ఉంచాడు,
అకక్డే ఏడుగురు తలు పర్తయ్కష్ మగుట మీరు చితర్ములో సాత్రు, అకక్డ గొపప్
కారయ్ములు సంభవించాయి.
178 నేను త్, త్ యుండగా, మరలా నేను ఆ చెటుట్ పర్కక్న నిలబడియునాన్ను,
అకక్డే ఆ ఉడుత యుంది. పైకి శాను, నేననుకొనాన్ను, “అదే ఉడుతల బోను.” “వాడు
ఇంక అకక్డ యునాన్డా?” అని దరశ్నములో తలంచాను. వాడు బయటకు వచుచ్టకు
చెటుట్ పర్కక్న రుదిద్యునాన్ను. నా కనురెపప్ వాలచ్క ముందే…నేను ఎనన్డైనా డని
వింతగా కనబడు ఉడుత; నా పరిచరయ్ను తెలుసుకొనుటకు ఇపుప్డు ఈ గురుతులను,
ఈ కారయ్ములను నీవు తెలుసుకొనవలసి యునన్ది. వాడు నావైపు కాడు; కాని ననున్
తపిప్పోయాడు; వాడు నా నోటిని తపిప్పోయి, మరియు నా గుండెను గుదిద్ కింద
పడిపోయాడు.
179 వాడు దానిని చేయగానే, ఏదో చెపుప్ట నేను వినాన్ను, “కెటాలినా పరవ్తములకు
వెళుళ్ము.”
180 కాబటిట్ నేను పర్కక్కు తిరిగాను, “మెడా, నీవు మెళుకువగా యునాన్వా, హనీ?” నేను
ఆమెను మేలొక్లిపాను.
181 ఆమె అనన్ది, “విషయమేమిటి?” ఉదయమున దరిదాపుగా ఐదు గంటలకు.
182 “నేను బయటకు శాను, మరలా ఉడుతను శాను, హనీ.”
183 “ఏ ఉడుత?”
184 నేననాన్ను, “మాయో యొదద్ నేను చియునన్ది.” నేననాన్ను, “అది ఏమిటో
నీకు తెలుసా? వాడు నా నోటిని తపిప్పోయి, నా రొముమ్ మీద నుండి బయటకు
వెళిళ్పోయాడు, వాడు ననున్ ఎనన్ గుదద్లేదు.” నేననాన్ను, “దేవునికి మహిమ! నేను

శాను, ఓ, చినన్ బాలుడుగా యునన్పప్టి నుండి, అది సంభవించాలని నేను ఎదురు
శాను. అది ఎనన్డైనా సంభవిoచుటను నేను డగలిగినటెల్తే, ఒక దరశ్నము ఏమై

యునన్దో, కనీసము నేను ఎరుగక మునుపు. అది ఎనన్డైనా సంభవిoచుటను నేను
డగలిగినటెల్తే, ‘నేను బాగుపడతానని, అపుప్డు నేననాన్ను. అది ఏమి చెపిప్నను,

అదే నేనుయై యుంటాను.’ మరియు నలుబది సంవతస్రములు నేను దాని కొరకు
ఎదురు శాను, అది అకక్డ సంభవించియునన్ది.”
185 నేను మాయో యొదద్ యుండుటకు ముందే, నేను దరశ్నమును శాను అదే
సమయములో వారు నాకు వరత్మానము ఇచిచ్నపుప్డు నేనకక్డ యునాన్ను.
186 నా వృదధ్ తలిల్ ఇపుప్డు మహిమలో యునన్ది, చాల వృదుధ్రాలు. ఆమె తన జీవితములో

డు లేక నాలుగు కలలను కనన్ది, అవి ఎలల్పుప్ సతయ్మై యునాన్యి. ఆమె దానిని
నాకు చెపుప్ట ఆరంభించేది…నేను అనేవాడిని, “అమామ్, అకక్డ ఆపు, అందులో మిగిలిన
దానిని నేను చెపుతాను.” శారా?
187 ఏలయనగా మీరు ఎలల్పుప్ ఒక కలను అనువదించమనన్పుప్డు, అది
ఖచిచ్తముగా ఏమై యునన్దో మీరు నాకు చెపప్లేరు. అపుప్డు మరల తిరిగి నేను
దానిని సాత్ను, మీరు ఖచిచ్తముగా ఏమి కలకనాన్రో నేను సాత్ను, తరువాత అది
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ఏమైయునన్దో ఆయన నాకు చెపుతాడు. డండి? ఆ కల ఏమై యునన్దో మీరు నాకు
చెపప్నవసరము లేదు, ఆయనే సవ్యముగా ఆ కలను నాకు పిసాత్డు. డండి?
అపుప్డు నేను సాత్ను, నేనంటాను, “సరే, మీరు ఇదని అదని నాకు చెపప్నవసరము
లేదు.” డండి? కాబటిట్ దేవుడే కలను అనువదిసాత్డు, నాకు కలను పగలడు; ఆయన
నాకు ఒక కలను పగలడు, ఆయనే దానిని అనువదించగలడు.
188 కాబటిట్ అలాగైతే అలాటిది బైబిలులో అకక్డలేదని, “నీవు చేయగలిగినటెల్తే…”
నేను…వారనాన్రు, నీవు మాకు చెపప్గలిగితే? అది సంభవించినటుల్గా నా యొదద్కు
వసుత్ంది. అది దానియేలేనా? లేదు, యోసేపు, యోసేపు. సరే, అది బైబిలులో ఎకక్డో
యునన్ది. ఇపుప్డే అది నాకు గురుత్కు వచిచ్ంది. వారనాన్రు, “నీవు మాకు పగలిగితే…
నీవు మాకు చెపప్గలిగి నటెల్తే,” ఓ, అది నెబుకదెన్జరు రాజు, అది సతయ్ము. వారనాన్రు,
“నీవు దానిని చెపప్గలిగి నటెల్తే…నీవు దానిని చెపప్కపోయినటెల్తే…”
189 మాంతికులనాన్రు, “నాకు కలను చెపుప్ము.”
190 అతడనాన్డు, “అది నేను మరిచ్పోయాను.” అది నిజము, అది నాకు గురుత్నన్ది;
అపుప్డే దానిని రిచ్ తలంచాను.
191 ఇపుప్డు గమనించండి. నేను తిరిగి వచిచ్నపుడు అమమ్, “బిలీల్,” “ఇకక్డకు రా,
కుమారుడా, రొచ్ని యునన్ది.” “నేను ఒక వింతైన కల కనాన్ను, అని అమమ్ అనన్ది.
నీవు కడుపు బాధతో సాధారణము గానే, నీవు రోగిగా పరుండి, చనిపోవుటకు సిదధ్ముగా
యునన్టుల్ నేను కలకనాన్ను.” ఆమె నాకు ఎనిన్ భోజనములు వండియునన్దో! “నీవు
ఒక కొండ మీద ఇలుల్ను కటుట్చునాన్వు.” మరియు అనన్ది, “ఆరు తెలల్ని పావురములు
ఆకాశము నుండి దిగివచిచ్, ‘ఎస్’ అకష్రము ఆకారములో త్, అవి నీ గుండె పై

రొచ్నాన్యి. నీవు సుత్నాన్వు, నీ ముందునన్ పావురము నీకు ఏదో చెపుప్టకు
పర్యతన్ము చేయుచునన్ది.” “అవి నిజముగా గాజు వలే తెలల్గా యునన్ పావురములు.
అవి వాటి చినన్ తలలను నీ బుగగ్మీద పెటిట్, ‘ , , ,’ అని ఎగిరిపోతునాన్యి.”
మరియు “నేను దానిని గర్హించలేక పోయాను.” అనన్ది, “అవి ‘ , , ,’ అం

త్ వెళిళ్పోతునాన్యి.”
192 నేననాన్ను, “ఓ, నేను సాత్ను, దేవునికి సోత్తర్ము!” అవి ‘ఎస్’ అకష్రంగా ఏరప్డి
ఆకాశముల లోనికి తిరిగి ఎగిరిపో , ‘ , , , ’ అని త్ ఇంటికి తిరిగి వెళిల్
పోవుచునాన్యి.”
193 సరే, నేను సిన జంతువు ఆరు అంగుళాలు పొడవునన్ది. అమమ్ సిన ఆ
పావురముల ఆరు, ఆరు పరి రణ్మైనది కాదు. ఒక రోజున నేను ఏడవ దానిని

సాత్నని ఎరిగియునాన్ను. అది బాధపడుచునన్ మనిషి; కాబటిట్ అది అలాగే అలాగే
ముందుకు వెళిళ్ంది.
194 ఆ ఉదయమున, ఈ దరశ్నమును సిన తరువాత నేను మేలొక్నాన్ను; నేను
పర్భువుకు లో బడి, నా చినన్ కుమారుడు యోసేపును క్లుకు తీసుకెళాళ్ను. ఇపుప్డు
టుసాన్ లో అతడు నా మాటలు వింటునాన్డు. నేను అతనిని క్లుకు తీసుకెళాళ్ను ,
మరియు నేను ఎపుప్డు తిరిగి వసాత్నో నాకు తెలియదు అని మెడాకు చెపాప్ను.
195 కెటాలిన కొండలపైకి బయలుదేరాను, ఫుట్ హిల్స్ లోనికి వెళాళ్ను, మరియు పర్భువు
యొకక్ త, నా చేతిలో ఖడగ్ము నుంచిన ఆ సథ్లము పైకి వెళాళ్ను. చాలా పెందలకాడ; ఆ
పరవ్తము పైకి ఎకుక్ట పారంభించాను.
196 ఈ వైపున శిఖరముల పైకి వెళుళ్టకు బదులుగా (అకక్డ ఎనోన్ పాములు, తేళుళ్
ఉంటాయి, ఆరిజోనా ఎలా యుంటుందో మీకు తెలుసు), నేను కుడి వైపుకు తిరిగాను;
ఏదో నాతో చెపిప్ంది, “నీ కుడి వైపునకు తిరుగు.” నేను శిఖరముల పర్కక్గా వెళాళ్ను.
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నేను చు ట్ వెళాళ్ను, ఆ పెదద్ రాతి బండలు చు ట్ వెళుతునాన్ను, అవి ఎనోన్ సారుల్ ఈ
ఆలయము కంటే పెదద్వి, అరుదుగా ఒక వయ్కిత్ అకక్డకు వెళాళ్డు, నేను ఆ పై భాగములపై
యునాన్ను.
197 దరిదాపు పదకొండు గంటల సమయములో ఒక చినన్ జలపాతము లోనికి వెళుళ్
చునాన్ను. ఆ చినన్ సథ్లము ఇలా మారింది, దాని మీద ఒక దుపిప్ నడచుబాట వునన్ది.
నా చొకాక్యి తీసివేశాను, నా టోపీ నా చేతులో యునన్ది, ఏలయనగా నేను చెమటతో
తడిసి పోవుచునాన్ను. నేను ఆ చినన్ జలపాతము లోనికి డగా, నేను పర్భువు యొకక్
సనిన్ధిని సప్ శించాను. నేను నా టోపిని తీసి చు ట్ శాను. నేననుకొనాన్ను, “ఆయన
ఇకక్డ ఎకక్డో యునాన్డు. ఆయన ఇకక్డ యునాన్డని నాకు తెలుసు.” “అది ఏమిటి?”
అనుకొనాన్ను. నేను మరికొనిన్ అడుగులు వేశాను, నేననాన్ను, “పర్భువా, నీవు ఇకక్డ
ఎకక్డో యునాన్వు.”
198 నేను డగా ఆ దారిలో ఆ చినన్ ఉడుత పడియునన్ది; దేనివైపో అది ఎగురబోయి,
దానిని తపిప్, రకిక్స కంపను గుదిద్ంది (అలాల్డు చునన్ రకిక్స కంప) ముళుళ్ దాని
తలగుండా, పొటట్, గుండె గుండా దిగిపోయినవి, మరియు ఆ ఉడుత చనిపోయింది. అది

రమైన చినన్ ఉడుత, అది నా నోటిని తపుప్కొని ఆ రకిక్స కంపను గుదిద్ంది. మరియు
దేవుని యొకక్ సవ్రము చెపిప్ంది, “నీ శ వు చనిపోయాడు.” నేను అకక్డ నిలబడి, నేను
గడగడలాడుచునాన్ను, నా అడుగులు వేశాను…
199 సాధారణముగా కాకులు దానిని తీసి వేసి యుండేవి. దానికి కొనిన్ దినముల
తరువాత, నేను ఒక పామును చంపాను, అది దారిలో అరగంట యునన్ది. అకక్డ
ఎలల్పుప్డు పకిష్రాజులు, కాకులు దాని గుండా ఎగురుతుంటాయి, అవి వెంటనే దానిని
ఎతుత్కు పోతాయి. నేను ఒక పగడపు పామును చంపియునాన్ను, అది మనము
కలిగియునన్వాటిలోనే అతయ్ంత పర్మాదకరమైనది; అది నా పర్కక్నే యుoచబడి యుంది,
కొనిన్ దినముల తరువాత నేను దానిని పించటానికి తిరిగి వచాచ్ను, కాకులు దానిని
ఎతుత్కొని పోయినాయి, ఆకాశ పకుష్లు దానికి పైగా దాటిపో వుంటాయి.
200 అయితే అది నేను దరశ్నము సినపప్టినుండి అకక్డే పడియునన్ది,
రెండురోజులకు ముందు; అది శనివారమై యునన్దని నేను నముమ్తాను, మరియు
నేను అకక్డకు సోమవారము వెళాళ్ను. కాబటిట్ అది అకక్డే చనిపోయి యునన్ది. నేను
దానిని ఇంకా నా కాలితో చితక గొటాట్ను
201 నేను అకక్డకు నడిచి వెళిల్ మరలా రొచ్నాన్ను; అకక్డ రొచ్ని కొంచెము సేపు
ఏడాచ్ను, మరియు పారిథ్ంచాను; మైళళ్ దిగువ లో యునన్ టుసాన్ కిందికి సుత్నాన్ను.
202 చు ట్ తిరిగి వెనకకు వచాచ్ను, అది ఇంక అకక్డ పడియునన్ది. నేను ఆ
జలపాతము దగగ్రకు పర్వేశించగానే, దేవుని యొకక్ ఆతమ్ తిరిగి నా మీదకు వచిచ్యునన్ది.
203 దాని చు ట్ వెళిల్, పరవ్తము మీద నుండి కిందికి వెళిల్, నా భారయ్తో చెపాప్ను, “హనీ,
అది ఎలాగో నాకు తెలియదు, కానీ నేను దానిని జయించబోవు చునాన్ను.”
204 డాకట్ర్. రావెన్స్ వర్త్, ననున్ పరీకిష్ంచినపుడు, అతడనాన్డు, “నీవు బాగుపడుట
సం రణ్ముగా అసాధయ్ము.” అతడు నాకు ఐదు నిమిషముల కొరకు మతుత్ మందు
ఇచాచ్డు, కాని పది గంటలు నేను నిదర్పోయాను. కాబటిట్ అలాటివి, ఆసిప్న్ సహితము
ననున్ కింద పడవేసుత్ంది. కాబటిట్ వారు నాకు మందును ఇచిచ్, ఆ య్బును నా గొంతులో
ఉంచారు. తరువాత రోజు ఉదయమున నేను వచిచ్నపుడు, అతడనాన్డు, “రెవరెండ్,
ఇది చెపుప్ట నాకు అసహయ్ము, కాని” “నీ కడుపు గోడలు సహితము ఎంతో కరుకుగా
వునాన్యి, అవి ఎండిపోయినవి, అనాన్డు.” నేను ఎనన్ అది డలేదు; అతడు
గాసైటిస్ అను మాటను వాడాడు, నేను నిఘంటువులో దానిని శాను. అది ఇలా
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చెపప్బడింది, “ఎండి పోయినది.” “నీవు దానిని జయించలేవు.” “నీవు ఎలల్పుప్ దానిని
కలిగియుంటావు.” అనాన్డు. పర్భువు యొకక్ దరశ్నము యుoడకపోయినటెల్తే, నేను
నిరుతాస్హముగల బాలుడనై యుండేవాడిని.
205 తరువాత రోజు నాతో ఏదో చెపిప్ంది, “పరవ్తము మీదికి తిరిగి వెళుళ్ము.”
206 ఆ రోజు ఒక దారి గుండా వెళుళ్టకు బదులుగా, మరొక దారిగుండా వెళుళ్టకు నేను
నడిపించబడాడ్ను. నేను అకక్డ నిలబడి, త్యుండగా, తినన్గా నా వైపు త్,
ఆ ఏడవ చినన్ పావురము రొచ్ని యునన్ది. నా కనున్లను నేను రుదుద్కొనాన్ను,
“నిశచ్యముగా, అది ఒక దరశ్నమై యునన్ది; నిశచ్యముగా అది ఒక దరశ్నము,” అనాన్ను.
నేను శాను, నేననాన్ను, “చినన్ పావురమా, నీవు ఎకక్డ నుండి వచాచ్వు?” ఎంతో
చకక్గా తెలల్గా యునన్ది, ఒక పెంపుడు పావురమై యుండవచుచ్; అది ఏమైయునన్పప్టికి,
ఆ అరణయ్ములో రముగాయునన్ది.
207 యేసుకీసుత్ను మృతుల లో నుండి లేపిన, సరవ్శకిత్ గల దేవుడు, నేను ఆయన
సేవకుడను, ఆయన వాకయ్ము నా ముందుంచబడి తెరవబడి యునన్ది, నేను సతయ్మును
చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు.
208 అకక్డ పావురము రొచ్ని, నా వైపు సుత్నన్ది. నేను చు ట్నడిచాను,
నేననుకొనాన్ను, “నిశచ్యముగా ఇది ఒక దరశ్నము.” నా తలను తిపిప్ వెనుకకు

శాను, అకక్డ అతడు రొచ్ని యునాన్డు; ఆ చినన్, తెలల్ని రెకక్లు, అవి మంచువలె
యుండవలసినంత తెలల్గా యునాన్యి; అతని చినన్ పసుపు పాదములు; చినన్ పసుపు
ముకుక్; అకక్డ రొచ్ని నా వైపు సుత్ంది. అతడు తినన్గా సరిగాగ్ పశిచ్మానికి

సుత్నాన్డు. అతని దగగ్రకు ఇలా నడిచాను, దేని కొరకు డా నేను అతనిని తాకుట
లేదు. నేను ఆ మారగ్ము గుండా పైకి నడిచాను; వెనకిక్ శాను, అకక్డే అతడు రొచ్ని
ననున్ గమనిoచుచునాన్డు.
209 సోదరుడా, ఒక అబాహాము యొకక్ కుమారుడుగా, వైదుయ్డు నాకు చెపిప్న దానిని
నేను లెకక్ చెయయ్ను, ఎలాగైనా నేను సవ్సథ్ పడబోవు చునాన్ను.
210 డవ రోజున నేను తిరిగి వెళాళ్ను, నేను పైకి ఎకుక్తునాన్ను; ఆ ఇండియన్ చీఫ్
ఆ చినన్ గోడపై పశిచ్మానికి సావ్రీ చేయుచునన్ దరశ్నమును రిచ్ మీలో అనేక మందికి
తెలుసు. దరి దాపు మధాయ్హన్ వేళ, ఏదో ననున్ ఒక పెదద్ బండ వైపు ఆకరిష్ంచింది, “ఆ
బండకు ఎదురుగా నీ చేతులను వేసి పారథ్న చెయియ్.” అనాన్డు. ఇది సతయ్మని పరలోక
మందునన్ దేవునికి తెలుసు.
211 నేను ఆ బండపై చేతులు నుంచి, ఆకాశము వైపు పైకి సి పారిథ్ంచుట
పారంభించాను. ఆ బండల పై నుండి ఒక సవ్రము బయటకు వ త్ మాటాల్డుట నేను
వినాన్ను, “నీవు దేని పై నీ రొముమ్ను ఆనించి యునాన్వు?” నేను వటిట్ భుజములతో,
మొలవరకు నా వసత్ము వేడిగా యునన్ది. నేను వెనకిక్ శాను. ఆ బండలో బడుపులుగా,
“తెలల్ని పకిష్రాజు”; అని వాయబడియునన్ది; ఖచిచ్తముగా దరశ్నము చెపిప్నటుల్గా,
తరువాత వరత్మానము ముందుకు వసుత్ంది.
212 నేను ఎంతో ఉతేత్జ భరితుడనయాయ్ను, ఇంటికి పరుగెతాత్ను; కెమెరా తీసుకొని
తరవాత రోజు తిరిగి వచాచ్ను, మరియు దాని యొకక్ చితర్మును తీశాను. అది ఇంక
అకక్డ యునన్ది, “తెలల్ని పకిష్రాజు.” అని బండలో వాయబడింది. (పావురము పకిష్రాజును
నడుపుచునన్ది).
213 ఎలాగైనా, అది సంభవించక ముందు నాకు తెలుసు. వైదుయ్డు, మంచివాడు,
సందేహము లేదు. అతడు ఒక చకక్ని మనిషి అనుకొంటాను. కాని అది సమాపత్ము
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కాబోవుచునన్ది. అది ముగించబడింది! అది పరిషక్రించ బడింది, నేను సవ్సథ్పడ
బోవుచునాన్ను.
214 కొనిన్ కష్ణముల కితము ఎరీన్ పడియునన్టుల్గా నేను ఆలోచిసుత్నాన్ను, పావురపు
రెకక్లమీద. దానికి ఎలాటి రాగము? ఎరీన్, నా కొరకు ఆరంభించు.

…రెకక్లు…హిమమంత తెలల్ని పావురము, (నాతో పాడండి)
దేవుడు తన శుదధ్మైన, తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

215 ఎరీన్ దానిలో రెండు వచనములు పాడాడని నేను గర్హిసాత్ను, నేను మీకు దానిని
డు వచనములు చేసాత్ను.

నోవహు ఎనోన్ దినములు
పర్వాహముల మీద పయనించాడు,
అతడు నేలకొరకు వెదికాడు,
ఎనోన్ విధములుగా;
కొనిన్ ఇబబ్ందులు అతనికునన్వి,
కాని పైనుండి కాదు,
ఏలయనగా దేవుడు ఆయన చననిచాచ్డు
పావురపు రెకక్ల మీద.
హిమ మంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.
యేసు మన రకష్కుడు
ఒక దినమున భువికి వచాచ్డు;
ఆయన ఒక పశుల పాకలో పుటాట్డు,
గడిడ్ తొటిట్లో;
ఇకక్డ తిరసక్రిoచబడినపప్టికి,
కాని పై నుండి కాదు,
ఏలయనగా దేవుడు ఆయన చనను మనకిచాచ్డు
పావురపు రెకక్ల మీద.
హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
ఓ, పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.
నేను బాధపడినపప్టికీ
ఎనోన్ విధములుగా,
సవ్సథ్త కొరకు నేను మొఱఱ్పెటాట్ను;
రాతి మరియు పగలు డా;
కానీ విశావ్సము మరువబడలేదు
పై యునన్ తండి దావ్రా,
ఆయన నాకు తన చన ఇచాచ్డు
పావురపు రెకక్ల మీద.



హిమమంత-తెలల్గాయునన్ పావురపు రెకక్ల మీద 29
హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
ఓ, పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.
హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

216 పియమైన దేవా, ఈ కారయ్ములను బటిట్ నీకు వందనములు, తండీ. నీవు నోవహుకు
ఒక చన ఇచాచ్వు. నీవు పర్పంచమునకు ఒక చన ఇచాచ్వు. మరియు నీవు నాకు ఒక

చన ఇచాచ్వు. మరియు తరువాత రోజు పకిష్రాజు ఎగురచుండగా, ఓ దేవా, ఇపుప్డు
ఒక వరత్మానము ముందుకు వసుత్ంది, దేవా, పావురము నడపవలెనని నీకు పారిథ్సాత్ను.
పర్భువా, దయచేయుము. ఇది వరకు నేను ఎనన్ కలిగియుండని విశావ్సమునకు అది
ననున్ నడిపింది. దేవా, నాకు తెలుసు, అది చకక్గా ఉండబోవుచునన్ది; కాబటిట్, తండీ,
దానిని బటిట్ నీకు వందనములు.
217 ఈ రాతి, మరలా నీ వరత్మానమును కిందికి పంపండి, వాకయ్పు పావురపు రెకక్ల
మీద, పర్భువా, పియమైన పరలోకపు తండీ, దానిని దయచేయుము. ఈ రాతి, ఈ
వేదికగుండా దాటు పర్తి వయ్కిత్, మరియు అదిగో దేశమంతట టములలో, నీ యొకక్
గొపప్ విశావ్సపు పావురము, వారి హృదయములలో పడి, పర్భువా, సవ్సథ్త కొరకు వారికి
విశావ్సము నిచుచ్ను గాక. గురుత్ంచుకో, దేవా, నీవు పకష్పాతివి కాదు. ఆయన నోవహుకు
వరత్మానమును పంపాడు, బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకు వరత్మానమును పంపాడు, నాకు
దానిని పంపాడు, ఇతరులకు దానిని పంపగలడు.
218 పర్భువా, ఇపుప్డే తినన్గా ఆ పావురము పర్తి హృదయము లోనికి ఎరుగురు గాక;
దాని చినన్ బంగారు ముకుక్తో, “ఆయన పొందిన దెబబ్ల చేత, గాయముల చేత నేను
సవ్సథ్త నొoదియునాన్నని గుసగుసలు చెపుప్ను గాక.” దేవా, మా యొకక్ అతికర్మములను
తుడిచివేసి, మా దోషములను కష్మించుము, మా రోగమును సవ్సథ్పరుచ్ము, అది నీ
హసత్ములలో యునన్ది, తండీ, యేసు కీసుత్ నామములో, ఆమేన్.

మీ తలలు వంచి యుండగా మరొకక్ నిమిషము పాటు.
219 మీలో ఎంతమంది మీరు చెపప్గోరు చునాన్రు. మీరు చెపప్గలిగినటెల్తే, “బానాహ్ం
సోదరుడా. నా జీవిత మంత నేను తపుప్యైయునాన్ను. నేను దేవునిని
సేవించగోరుచునాన్ను, కాని ఈ రాతి నేను లొoగిపోవుటకు సిదధ్ముగా యునాన్ను.
ఆ పావురము, నా హృదయము లోనికి ఎగురునటుల్, దేవునికి పారిథ్ంచండి. ఆయన
లోనికి వ త్ యుండగా, ఆయన రెకక్లు రెప రెప లాడుటను నేను సప్ శించుచునాన్ను”?
మీ చేతులను ఎతత్ండి, మీరు ఎతుత్తారా? ఇకక్డ కనబడు చునన్ శోతలలో, మై,
కటట్డమంతటా.
220 బయట దేశమంతటా యునన్ శోతలలోనికి, సోదరుడు హంట్, సోదరుడు కోల్
మేన్, బయట సోదరుడు లియో వారంద , టుసాన్ దిగువవరకు, బానాహ్ం టబరిన్కల్,
పశిచ్మ కోసాత్ తీరమంతటా, పర్తి చోట మీ చేతులను ఎతత్ండి: “ఈ రాతి ఆ పావురము
నా హృదయములోనికి ఎగురవలెనని నేను కోరుచునాన్ను. పరిశుదాధ్తుమ్డు, హిమమంత
తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద, దేవుని యొకక్ తియయ్ని పేమను నాకు తీసుకొని
రముమ్. ఈ రాతి నాకు తీసుకోనిరముమ్, పర్భువా, నాకవసరమైన విశావ్సమును నా
హృదయములోనికి విడువుము.”
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221 యేసు కీసుత్ నామములో దేవుడు మీ పాపములను కష్మించవలెనని నేను పారిథ్సాత్ను.
గాయపరచబడిన పావురము, ఓ, దేవా, వరత్మానమును వెనుకకు తెచిచ్ంది, “అది
సమాపత్మైనది!” మేము దానిని నముమ్తాము. కేవలము దానిని నముమ్ విశావ్సమును
మాకిముమ్ అని మేము పారిథ్సాత్ము. యేసు నామములో, ఆమేన్.

హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

222 ఆ పావురము ఎకక్డ నుండి వచిచ్ంది? నాకు తెలియదు. అరణయ్ములో అది అలా
బయట యుండి యుండదు. లేదు, లేదు! అది అకక్డ యుండి యుండదు. అది ఎందుకు
తెలల్గాయునన్ది? అది నా షరట్oత తెలల్గా యునన్దని పరలోకపు తండికి తెలియును.
అకక్డ అది రొచ్నన్ది.

అయితే అది హిమమంత తెలల్గాయునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
ఓ, పైనుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.
హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
ఓ, పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

223 ఓ, మీరు ఎంతో దీనతవ్ము సప్ శించరా? మనము ఒకరితో’ ఒకరు కరచాలనము
చేసి, దానిని పాడదాము.

హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

224 మన చేతులనుఆయనకుపైకెతిత్, దానిని పాడుదాం.
హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.
నోవహు ఎనోన్ దినములు
పర్వాహముల మీద పయనించాడు,
అతడు నేలకొరకు వెదికాడు,
ఎనోన్ విధములుగా;
కొనిన్ ఇబబ్ందులు అతని కునన్వి,
కాని పైనుండి కాదు,
ఏలయనగా దేవుడు ఆయన చననిచాచ్డు
పావురపు రెకక్ల మీద.
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హిమ మంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
ఓ,పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.
యేసు, మన రకష్కుడు
ఒక దినమున భువికి వచాచ్డు;
ఆయన ఒక పశుల పాకలో పుటాట్డు,
గడిడ్ తొటిట్లో;
ఇకక్డ తిరసక్రిoచబడినపప్టికి,
కాని పై నుండి కాదు,
ఏలయనగా దేవుడు ఆయన చనను మనకిచాచ్డు
పావురపు రెకక్ల మీద.
హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
ఓ, పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

225 ఎందుచేత, నేను ఒక వృదుధ్డను, నా జీవితమంతా బాధపడాడ్ను, ఆయన ననున్
ఇపుప్డెందుకు సవ్సథ్పరిచాడు? ఈ జాడను నేను మరొకసారి సావ్రీ చేసాత్నని నేను
నముమ్తాను, నేను ఒక వరత్మానమును తపప్క తేవాలి. ఈ రాతి నా తండికి చెపుతునాన్ను,
(మొనన్టి రాతి నియర్ ఒక కలను సియునన్టుల్గా, ఇకక్డ ఈ కిటికీలలో ఈ
పావురపు రెకక్లు కదులుచునన్వి), పర్భువా, నీ సేవకుడు పరిచరయ్ కొరకు హాజరు పలుకు
చునాన్డు. ఆమేన్, నేను సిదధ్ము!

హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

226 ఆయన శోతలపై లోన కదులుచునాన్డని, ఇపుప్డు మనము నముమ్దాము.
హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద…(పర్భువా,

మేము కనిపెటుట్ చునాన్ము.)
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

227 ఈ దారిలో ఇకక్డ పారథ్నా కారుడ్లను కలిగియునన్ మీరు, ఈ పైకి రండి; ఇకక్డ
నిలబడి, ఈ మారగ్ము గుండా, ఈ దారిలో పైకి రండి.

హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

228 ఈవరుసలో పారథ్నా కారుడ్లు కలవారు, మీ ఎడమ వైపుకు వెళళ్ండి.
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హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

229 వాళుళ్…[టేపు మీద ఖాళియునన్ది—ఎడి]
ఓ, హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన తియయ్ని పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

230 అరణయ్ము లోనికి ఆ పావురము ఎకక్డ నుండి వచిచ్ంది? నేను దీనిని చెపుతాను;
అబాహాముకు ఒక చన కొరకు ఒక పొటేట్లు అవసరమైయునన్దని దేవుడు శాడు.
ఆయన యెహోవా-యీరే, “పర్భువు తన కొరకు తానే బలి అరప్ణను సిదధ్పరుచ్ను.”
దానిని రిచ్ ఆలోచించుట! అదే దేవుడు, అదే పేరేపణ దావ్రా, అదే పర్జల దావ్రా, ఒక
పావురానిన్ పంపాడు. ఆయన ఇంక దేవుడైయునాన్డు, యెహోవా-యీరే తన కొరకు
అవసరమైన దేనినైనను సిదధ్పరుచ్ను.
231 ఇపుప్డు ఈ పారథ్నా వరుస గుండా నీవు వచుచ్చుండగా, దేవుడు నీ కొరకు పావురపు
రెకక్లను సిదధ్ పరుచ్మని నీవు అడగవా? పావురము, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ ఆతమ్, నీవు సవ్సథ్
పడబోవుచునాన్వని, నీ హృదయములో నీకు విశావ్సమునిచుచ్ను గాక.
232 మీరు డండి, వారంద వారి యొకక్ పాదముల మీద యుండాలని
నేను పర్యతిన్ంచుచునాన్ను. ఇపుప్డు నేను అడుగుతునాన్ను, సోదరుడు బౌన్ తన
సాధ్నము నొదద్, సోదరుడు జాక్…ఏమంటారు? [ఎవరో సోదరుడు బెన్ హం తో
మాటాల్డుతునాన్రు—ఎడి] మంచిది. బాగునన్ది. ఇకక్డ ఈ భాగము, మొదటగా ఈ
దారిగుండా రండి, ఆ వరుస కటిట్న వారు. ఆ వెనుకఇచచ్ట వరుసలు, తినన్గా వారి వెనుక
యుండండి.వీళుళ్తినన్గా ఈ భాగము వెనుకుంటారు. ఇకక్డ యునన్మీరుతినన్గా వారి
వెనుకరండి, పారిథ్oచబడుట కొరకు తినన్గా చు ట్ తిరిగిరండి.
233 ఇపుప్డు, ఇది తొందరగా ముగించబడే వరుస కాదని నా నిశచ్యత, మనము
కొంత సమయమును తీసుకొని, మనము చేయగలినంత నిజముగా పర్తి ఒకక్రి కొరకు
పారథ్న చేదాద్ము.
234 ఇపుప్డు, నా వరత్మానమును చినన్గా కుదించాను (మీరంద దానిని
పటుట్కొనాన్రు, డండి) అటుల్ నేను ఈ పారథ్న వరుసను కలిగియుండగలను. సోదరుడు
జాక్ ర్, సోదరుడు యoగ్ బౌన్ గౌరవారధ్ము ఇది ఒక జాఞ్పకముగాయునన్ది, మీ
భారయ్లు, మిముమ్లను వెళళ్ నిచిచ్నవాడు, మీరు ఇకక్డకు వచిచ్, ఆరిజోనా అంతటి గుండా
కాలిఫోరిన్యా లోనికి వెళిల్ (ఏకముగా, అరణయ్ము గుండా), రోగుల కొరకు పారిథ్ంచారు.
235 మీకు అది తెలుసు? అపుప్డు చనిపోవుటకు సిదధ్మైన పర్జలు ఇపుప్డు
జీవిoచుచునాన్రు, ఆ పర్యాసను బటిట్ వారు ఇంకా బర్తికియునాన్రు. అది ఏమి
చేసింది? అది దేశము లోని పర్తి సంఘములో దైవిక సవ్సథ్తలను మొలకెతిత్చింది, ఇపుప్డు
పెసిబ్టేరియన్ వారు సహితము. అది వారి నోటిని నొకిక్వేసింది, ఏలయనగా గొలాయ్తును
వధించుటకు, దేవుడు ఎవరినో తీసుకొని అభిషేకించవలసి వచిచ్ంది, అది జరిగించ
బడుతుందని పుటకు, అపుప్డు మిగిలిన వారందరికి ధైరయ్ము వచిచ్ంది (అది సతయ్ము)
వారు ముందుకు వెళాల్రు. అది మరలా చేయబడవచుచ్ను, కారణము ఆయన ఇంక
పావురపు రెకక్ల మీద, ఆయన పేమను పంపుతాడు.
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236 కైసత్వులారా, మీరు వినాలని నేను కోరతాను. గతించిన డు సంవతస్రములలో
సహితము, నేను సంభవించుట సిన సహజాతీతమైన కారయ్ములు, నేను ఇకక్డ
నిలబడి, ఎతిత్ పుటకు పర్యతన్ము చే త్, అది ఈసారి వచేచ్ శనివారము రాతి
మీకు చెపుతాను, దానిని రిచ్ కనీసము నేను ఎకుక్వ మాటాల్డను, ’ఏలయనగా అది
దరిదాపు అసంభవముగా వినపడుతుంది, కాని నేను మీకు సతయ్మును చెపుతాను.
అది అకష్రాలా సతయ్ము. గొపప్ బలిషుఠ్డైన యెహోవా నాయకతవ్ము కింద మనము
జీవించుచునాన్ము, ఆయనే పాత నిబంధన లోని పర్వకత్లతో యునన్వాడు, కొతత్
నిబంధనలో సంఘముతో యునన్వాడు, అనుయ్ల నుండి ఆయన నామము కొరకు,
ఒక వధువును తీసుకొనుటకు ఈ రోజున ఇకక్డ యునాన్డు. దానిని నముమ్తారా,
పర్జలారా? నీవు ఎనన్డైనా దానిని నమిమ్నటెల్తే, తినన్గా ఇపుప్డే దానిని నముమ్ము. దానినే
మీరు చేయాలని నేను కోరతాను. అయినను ఈ రాతి ఏమి సంభవించ బోవుచునన్దో
మనకు తెలియదు. ఏమి సంభవిసుత్ందో మనకు తెలియదు. మనము కేవలము ఎదురు

త్యునాన్ము.
237 దయచేసి, పర్భువైన యేసు నామములో, ఆయన సేవకుడిగా నేను మిముమ్లను
అడుగుతాను. సమాజములలో పనిచేయుచునన్పుప్డు, నాకు తెలుసు, సమసత్ము అకక్డ
నీకు కలగలు పై యుంటుంది. కాని ఆయన సేవకుడిగా మీరు ననున్ నమిమ్నటెల్తే, అకక్డ
ఒకక్ రవవ్oత అనుమానమునాన్ (లేక పాపము అనగా “అవిశావ్సము, సందేహము”),
అలాటిది నీ హృదయములో రవవ్ంత యునాన్, ఇపుప్డే దానిని తీసివేయమని, తండిని
అడుగు. డు? “పర్భువా…” మరియు అపుప్డు నీవు నిజమైన విశావ్సముతో రముమ్…
ఇపుప్డు, మొదటగా అది నినున్ తాకకుండా నా చేతులలో ఏమి లేదు; అపుప్డు
అది వచిచ్నపుడు, అది నినున్ వెలిగిసుత్ంది, నీవు సవ్సథ్పడతావు. అది సతయ్ము. నీవు
సవ్సథ్పడతావని నీవు గురిత్సాత్వు. డు, నీవు దానిని నముమ్తావు.
238 ఇపుప్డు,నేను మీలో పర్తి ఒకక్రి కొరకు పారిథ్ంచబోవుచునాన్ను. మరియు
ఇపుప్డు…నీవు దానిని చేసినపుడు, మీరు డా ఒకరి మీద ఒకరు చేతులను ఉంచండి,
కాబటిట్ మనము…నీవు చేతులను ఉంచిన వయ్కిత్ కొరకు నీవు పారథ్న చేయబోవుచునాన్వు,
అపుప్డు నేను మిముమ్లను పారథ్నా వరుస గుండా తెసాత్ను. పారథ్నా వరుసలో మీతో
యునన్, ఎవరి మీదనైనా మీ చేతులను ఉంచండి.
239 పియమైన దేవా, ఈ విషయములను చెపుప్టకు మరొక మారగ్ము లేదని నేను
ఎరుగుదును, పర్భువా. నేను ఏదైతే సతయ్మని ఎరిగియునాన్నో, సరిగా అదే నాకు
చెపుప్ట తెలుసు, ఈ రాతి నేను సతయ్మును చెపుప్చునాన్నని, నీవే నా సాకష్మైయునాన్వు.
పర్భువా, నా విశావ్సము, మరియు భవిషయ్తుత్లో నా సొంత సవ్సథ్త, ఎపుప్డో నాకు
తెలియదు, ఎలాగో నాకు తెలియదు, నేను దానిని గర్హించలేను; కాని నేను దానిని
నముమ్తాను, పర్భువా, అదేమనగా నేను పై నుండి చనను పొందియునాన్ను. చివరగా
ఏడవ పావురము ఇకక్డకు వచిచ్ంది. ఏడవ అంగుళము తవ్రలోనే ఆ జంతువు మీద
ముగించబడుతుంది. అది సమాపత్మవుతుంది.
240 దేవా, నేను నీ పర్జలకు సేవ చేయగోరుచునాన్ను. కాబటిట్, దేవా, నేను పారథ్న
చేయుచునాన్ను, మముమ్లను ఎంతో అభిషేకించండి, ఆ విధముగా మేము ఎవరి మీద
చేతులను ఉంచినపప్టికీ, వారు సవ్సథ్తనొందురు గాక; అది మముమ్లను బటిట్కాదు.
కారణము అది నీ ఆజఞ్లను వెంబడిoచుటయైయునన్ది. నీవనాన్వు, “నమిమ్న వారి
వలన ఈ చక కియలు కనబడును.” పర్భువా, నముమ్టకు నాకు సహాయము
చేయుము, మరియు వారి హృదయములు విశావ్సపు పడక నేలగా యుండును గాక.
మేమంతా ఏకముగా, దేవుని యొకక్ మహిమ కొరకు, ఈ కటట్డములోని పర్తి రోగి, పర్తి
పీడించబడుచునన్ వయ్కిత్, (ఈ కటట్డము లోనే కాదు దేశమంతట) ఈ ఆజఞ్లను పాటించు
వారు, సవ్సథ్తనొందురుగాక. యేసు కీసుత్ నామములో నేను అడుగుచునాన్ను. ఆమేన్.
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241 విశావ్సమును కలిగియుండండి; మీరంద మాతో పారిథ్ంచండి. ఇపుప్డు ఇది
వివేచన వరుసకాదు.
242 [టేపు మీద ఖాళీయునన్ది—ఎడి] మానసిక కోష్భ, భయము, ఇది ఏమిటో నాకు
తెలుసు…[సహోదరి, సహోదరుడు బానాహ్ం తో మాటాల్డుచునన్ది.] దీన మైనది, ఆమె
జీవితములో శాంతిని ఎనన్ డలేదని చెపిప్ంది. అదే విషయము, ఆమె నిదర్పోలేదు,
నరముల బాధతో ఉదికత్తగా యుంటుంది.
243 పియమైన దేవా, నేను సతయ్మను చెపిప్యునాన్నని నీవే సాకిష్వి, పర్భువా. ఈ చినన్ సీత్
కొరకు నేను ఎలా భావించుచునాన్నో! దేవా, పై నుండి ఆ విశావ్సపు వెలుగు కిరణములను
ఆమెకు పంపుమని నేను పారిథ్సాత్ను. నీవు నీ వాకయ్మునకు కటుట్బడి యునాన్వని, అది
నేనును ఎరుగుదును, మరియు పర్తిమాటను నీవు నిలబెటుట్కొంటావు. నా చేతులను
ఉంచి, నీ వాకయ్మునకు లోబడు దానిని గదిద్ంచుచునాన్ను. యేసు కీసుత్ నామములో,
అది ఆమెలో నుండి బయటకు వచుచ్ను గాక. ఆమేన్.
244 ఇపుప్డు, డు సహోదరీ, ఇపుప్డు నీవు ననున్ నముమ్తావా, సిలువ దావ్రా, తినన్గా
ఇకక్డ నుండే నీవు పారంభించి నటెల్తే. ఈ రాతి నుండి నీకు అది లేదని తోసివేయుము.
“అది ఇక నాకు ఎంత మాతర్ లేదని,” నీవు చెపుప్కొం వెళుళ్ము, అది నినున్ విడిచి
పెడుతుంది.
245 పామర్ సహోదరీ. [సహోదరీ పామర్, సోదరుడు బానాహ్ం తో మాటాల్డుచునన్ది—
ఎడి.] అవును. మన సహోదరీ, పామర్ సహోదరీ; ఆమె భరత్ నాకు చాలా పియమైన
సేన్హితుడు, జారిజ్యా లేక అలబామా నుండి వచిచ్న ఒక సహోదరుడు, జారిజ్యా-
జారిజ్యా. మరియు ఆమె ఆలయమునకు వచుచ్చునన్ది…ఒకక్ టము కొరకు, నేను
ఆలయములో బోధించుచుండగా, పదిహేను వందల మైళుళ్ రము నుండి, వారు కారు
నడుపుకొని వసాత్రు. సోదరుడు పామర్, తన కారును కంటోలు చేయలేక పోయాడు, లేక
కురర్వాడు, వారు దాని పర్భావమును కలిగియునాన్రు.

పారిథ్ంచుకొందాము.
246 పియమైన దేవా, నీ యొకక్ సేవకుని విడిపించుము, ఆయన చినన్ భారయ్ను,
నమమ్కమైన, యధారథ్మైన చినన్ కీసుత్ దాసురాలు, దేవా, నా చేతుల నుండి ఇకక్డ యునన్
జాక్ ర్ తో కలసి పారిథ్ంచుచుండగా, ఆమెను సవ్సథ్పరచి బాగు చేయుము. యేసు’
నామములో. ఆమేన్.

పర్భువు మిముమ్లను దీవించును…?…
247 కుడి పాదములో, నీవు ఆయన కొరకు నిలబడుచునాన్వా? ఆయన చినన్ కుమారుడు
కంటి వాడు, అతడు కడుపులో మరియు వీపు మీద గాయమును కలిగ్యునాన్డు.

మనము పారథ్న చేదాద్ం.
248 పియమైన దేవా, ఇపుప్డే ఆ హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురము అతని
హృదయము లోనికి మునుగును గాక, “మన అతి కర్మములను బటిట్ ఆయన
గాయపరచ్బడాడ్డు, మన దోషములను బటిట్ నలుగ గొటట్బడాడ్డు. ఆయన పొందిన
దెబబ్ల చేత మేము సవ్సథ్త నొంది యునాన్ము.” మన సోదరుడు మరియు ఆయన
చినన్ కుమారుడు కొరకు ఇది ఆలాగుండవలెనని నేను అడుగుతునాన్ను, యేసు కీసుత్
నామములో. ఆమేన్.
249 భయంకరమైన తల నొపుప్లు, మరియు ఒక కాలు వాయ్ధితో, పనిలో అతనిని
బాధిసుత్ంది.
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250 పియమైన దేవా, నీ యొకక్ సవ్సథ్త దీవెనను ఈ యవవ్న బిడడ్కు దయచేయుము,
దేవుని యొకక్ సేవకులుగా మా చేతులను అతని మీద ఉంచుచునాన్ము. యేసు కీసుత్
నామములో. ఆమేన్.
251 ఆమె ఒక సీత్ సంబంధమైన వాయ్ధిని కలిగియునన్ది, ఇంకా ఆమె పరిశుదాధ్తమ్
బాపిత్సమ్మును కోరుచునన్ది.
252 పియమైన దేవా, ఈ చినన్ సీత్ కొరకు నేను విశావ్స సహితమైన పారథ్నను
అరిప్ంచుచుండగా, ఆమె యొకక్ సీత్ సంబంధమైన వాయ్ధి వెళిల్ పోవును గాక, పరిశుదాధ్త
యొకక్ బాపిత్సమ్ము పావురపు రెకక్ల మీద ఆమెకు వచుచ్ను గాక, యేసు కీసుత్ నామములో,
ఆమేన్.

సహోదరీ, పర్భువు నినున్ దీవించును గాక.
253 అతని కనున్ల మీద కణితి, మరియు ఆమె పియమైన భారయ్ కొరకు.
254 పియమైన దేవా, మనుషులు హృదయములు నీకు తెలుసు. తండీ, యేసు’
నామములో, ఈ సోదరుడు అడిగిన మనవిని దయ చేయమని పారిథ్సుత్నాన్ను; అతనిపై
చేతులుంచు నీ వాకయ్మునకు మా విధేయత పుతునాన్ము. యేసు కీసుత్
నామములో. ఆమేన్.

సోదరుడా, పర్భువు నినున్ దీవిoచును.
255 ఆమె ఎడమ వైపున కణితి యునన్ది, మరియు ఆమె సవ్రము బాగుండలేదు.
256 పియమైన యేసు, ఈ సహోదరిని సవ్సథ్పరుచ్మని పారిథ్సుత్నాన్ను; యేసు కీసుత్
నామములో ఆమె పై చేతులుంచు చునాన్ను, ఆమె సవ్సథ్పడును గాక. ఆమేన్.

నా సహోదరీ, పర్భువు నినున్ దీవించును.
257 దాని తరువాత, సహోదరీ, నీ యిబబ్ంది వాచిన కాలు. [సహోదరీ బానాహ్ం
సహోదరుని తో మాటాల్డుచునన్ది—ఎడి.] కిడీన్, పితాత్శయము, మరియు కాలుగుతిత్
విచిఛ్నన్మైనది.
258 ఓ తండీ, దేవా, ఈ పర్శసత్మైన సీత్ని సవ్సథ్పరుచ్ము, పర్భువా, యేసు కీసుత్ నామములో
ఆమె పై చేతులుంచి నేను పారిథ్సాత్ను. ఆమేన్.
259 సహోదరీ, పర్భువు నినున్ దీవించుగాక, అది జరుగునుగాక.
260 మైకోఫోన్ లో నీవది వినుట లేదా? ఆ ఇంజనీరు ఎవరైనా ఇకక్డకు వచిచ్,
శోతలు దానిని వినునటుల్గా దానిని సరి చేయండి, వారు వచిచ్నపుడు ఏమి చెపుతారో.
మీరు దానిని వినన్పుప్డు వారి కొరకు పారథ్నలో యుండండి; నేను పారథ్న చేయుట
ఆరంభించగానే, మీరు నాతో పారథ్న చేయండి.
261 పియమైన దేవా, ఈ సహోదరి కొరకు నేను పారిథ్సాత్ను, పియమైన దేవా,
ఆమెను సవ్సథ్పరచ్ండి. దీనిని మేము చేయుచునన్ కారణమేమనగా, అది నీ యొకక్
ఆజఞ్యైయునన్ది. యేసు కీసుత్ నామములో. ఆమేన్.

సహోదరీ, పర్భువు నినున్ దీవించును.
262 పియమైన దేవా, నీవు ఆ సాకష్ మును వినాన్వు, శ వు ఆమెకు ఏమి చేసియునన్దో
నీవు వినాన్వు. మేము యేసు నామమును తీసుకొనుటకు పర్యతన్ము చే త్, ఈ
శ వును ఓడిసాత్ము, వాడు ఇది వరకే ఓడించబడాడ్డు, ఏలయనగా దేవుని యొకక్
ఇంటిలో వరత్మానములో, గాయపరచ్బడిన పావురము, చీలిచ్వేయబడి నేల మీద
పడియునన్ది, “అది సమాపత్మై యునన్ది!” దానిని దయచేయుము, తండీ, ఆమె దానిని
నముమ్ను గాక, యేసు’ నామములో.
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263 పియమైన దేవా, ఈ సహోదరిని సవ్సథ్పరుచ్మని నేను పారిథ్సాత్ను. ఆమె
సవ్సథ్పడునటుల్గా, ఆయన దానిని ఆమె కొరకు చేసియునాన్డని, దేవుని యొకక్ పావురము
ఆమెకు సాకష్ మిచుచ్ను గాక, యేసు’ నామములో, ఆమేన్.
264 పియమైన దేవా, ఇకక్డ నిలబడియునన్ సోదరుని మీద నా చేతులను
ఉంచుచునాన్ను. పర్భువా, ఇంత రము వచుచ్టకు అతడు తగినంత విశావ్సమును
కలిగియునాన్డు, ఇపుప్డు అతడు తన సవ్సథ్తను సీవ్కరించి, తన కురీచ్లోనికి వెళిల్
బాగుపడును గాక. యేసు’ నామములో.
265 పియమైన దేవా, నా సహోదరుడు కొరకు పారిథ్ త్, నా చేతులను అతని మీద
ఉంచుచునాన్ను. పియమైన దేవా, సహాయము చేయుము, దేవుని యొకక్ విశావ్సము ఈ
సమయములో అతని లోనికి మునుగును గాక; మరియు అతడు అబాహాము వలె లేని
వాటిని యునన్టుల్గా పిలుచును గాక, ఏలయనగా దేవుడు వాగాద్నము చేసియునాన్డు.
యేసు’ నామములో. ఆమేన్.

పర్భువు నినున్ దీవించును.
266 పియమైన దేవా, నిజమైన తీరామ్నమును చేయనిచుచ్వాడవు నీవే. పియమైన దేవా,
ఈ యవవ్న సీత్, దీనిని అడిగి యుండగా, నేను పారిథ్సాత్ను, ఇపుప్డు ఆమె దానిని యేసు
నామములో పొందును గాక, ఆమేన్.
267 పియమైన దేవా, నీవు ఏమి చేయమని చెపాప్వో, దానికి లోపబడు , నేను
నా చేతులను మా సహోదరి పై యుంచుతాను. పర్భువా, అలాటి పారథ్నా వరుసను
జరిగించినపప్టి నుండి, ఇది ఎనోన్ సంవతస్రములు వెనుకకు మముమ్లను తీసుకొని
వెళుతుంది; కానీ ఇపుప్డు ఏమి సంభవించిందో మాకు తెలుసు, ఈ రోజున నీవు అదే
దేవుడవై యునాన్వు, పర్జలు ఈ రోజున అదే విశావ్సమును కలిగియునన్టెల్తే. మన
సహోదరి సవ్సథ్త కొరకు, యేసు’ నామములో నేను పారిథ్సాత్ను. ఆమేన్.
268 పియమైన దేవా ఇకక్డవునన్ ఈ సహోదరునిపై నేను నా చేతులు ఉంచుచునాన్ను
మరియు అతని యొకక్ సవ్సథ్త కొరకు అడుగుచునాన్ను, యేసుకీసుత్ నామములో.
ఆమేన్.
269 తండీ, ఈ సహోదరిని ఈ రాతి నీ యొదద్కు తెసుత్నాన్ను, నీ బలమునకు నేను
సాకిష్గా నిలబడియునాన్నని, ఆమె పై చేతులుంచి సాకష్ మిసుత్నాన్ను, నీ దరశ్నములకు
నేను ఒక సాకిష్గా నిలబడియునాన్ను, నీ వాకయ్మునకు నీవు దేవుడవైయునాన్వని నేను
ఒక సాకిష్నైయునాన్ను. నా దేవుని యొకక్ వాకయ్మునకు విధేయతగా, నేను ఆమె పై నా
చేతులుంచి, ఆమె సవ్సథ్త కొరకు అడుగుచునాన్ను. ఆమేన్.
270 పియమైన దేవా, అదే పదధ్తిలో, నీ బలమునకు ఒక సాకిష్గా, నా సోదరునిపై అతని
సవ్సథ్త కొరకు నా చేతులను ఉంచుతునాన్ను, యేసు కీసుత్ నామములో, ఆమేన్.
271 [టేపు మీద ఖాళీయునన్ది—ఎడి] “ఏమిటి?”
272 ఆమె అనన్ది, “సవ్సథ్పరుచ్వాడు.” అది చెపిప్ంది, “ఒక మనిషి ఎకక్డో, ఆరాక్న్ సాస్
నుండి, ఒక గుడిడ్, టుల్ బాగు చేయువాడు,” సవ్సథ్త నొంది యునాన్డు. ఆ కథ మీకు
తెలుసా. అది రేడియోలో పర్సారమైనది.
273 నేననాన్ను…నేననుకొనాన్ను…ఒక వేషధారి పాతర్ను నేను వహించును. నేననాన్ను,
“అది సతయ్మని నీవు నమమ్వా?”
274 ఆమెనన్ది, “అవునoడి, నేను నముమ్తాను.”
275 మరియు నేననాన్ను, “ఈ దినమున దేవుడు అలాటి కారయ్మును చేయగలడని నీవు
నముమ్తావా, ఎపుప్డు…”
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276 ఆమె అనన్ది, “అయాయ్, నేను భకిత్ కారయ్కర్మమును వినాన్ను,” ఆమె అనన్ది, “నేను
ఒక కైసత్వు రాలను.” ఆమె అనన్ది, “నేను ఆ కారయ్కర్మమును వినాన్ను, ఈ ఉదయమున
అకక్డునన్ ఆ టుల్ బాగు చేయు వయ్కిత్, ఆ గుడివాడు సవ్సథ్త పొందియునాన్డని నేను
వినాన్ను. అతడు ఒక సంఘము నుండి మరొక సంఘమునకు తిరుగు , అతడు ఎంతో
శబద్ము చేసుత్నాన్డు, వారు అతనిని సంఘము లో నుండి బయటకు గెంటి వేశారు. అతడు
ఒక కరర్పై తన టోపిని పెటిట్, దానిని ఆడి త్ చు ట్ తిపుప్ , సంఘములు యొదద్ నుండి
కిందికి-పైకి పరుగులు తీ త్, కేకలు వే త్, నేను సవ్సథ్పడాడ్ను, నేను సవ్సథ్పడాడ్ను, నేను
ఒక గుడిడ్ టుల్ బాగుచేయువాడిని,” అని సాకష్ మిసుత్నాన్డు.
277 నేననాన్ను, “నీవు దానిని నముమ్తావా?”
278 ఆమె కొంచెము సేపు అకక్డ నిలబడింది, వరష్పు తుపరులు పడుతునాన్యి, ఆమె
అనన్ది, “అయాయ్, ఆయన ఎకక్డ యునాన్డో నీవు ననున్ లోపలికి తీసుకొని వెళిల్నటెల్తే,
అపుప్డు నేను నా తండిని కను గొoటాను.” అపుప్డు దానిని రిచ్ నేను ఆ రీతిగా
భావించాను.
279 నేననాన్ను, “బహుశ నీవు ఎదురు చుచునన్ది నా కొరకే.”
280 నా కోటు చివరలను లాగి పటుట్కొని, ఆమె అనన్ది, “నీవేనా సవ్సథ్పరేచ్వాడవు?”
281 నేననాన్ను, “లేదు, సహోదరీ, కానీ నేను సహోదరుడు బానాహ్ం.”
282 ఆమె అనన్ది, “ననున్ కరుణిoచండి!”

ఆ వృదధ్ దీనురాలైన ఫానీ కాస్ బై రిచ్ నేను తలంచాను, “ఇతరులను నీవు
పిలచుచుండగా, ననున్ దాటిపోవదుద్.” డండి, ఆయన ఒకరిని సవ్సథ్పరాచ్డు, ఆయన
మరొకరిని సవ్సథ్పరచ్గలడు.
283 నేను ఆమె కనున్లపై చేతులుంచాను, నేననాన్ను, “పియమైన యేసు, ఒక
దినమున ఒక పాత సిలువ వీధి గుండా గుదుద్కుంటా వసుత్నన్ది, భుజముల నుండి
రకత్ము కారుచునన్ది, దానిని మో త్ ఆ చినన్ పెళుసైన శరీరము దాని బరువు కింద
యునన్ది. కురేనియుడైన సీమోను అను పేరుగల ఒక నలల్ని మనిషి, పైకి వచిచ్ సిలువను
ఎతుత్కొనాన్డు. దానిని భరించి ఆయనకు సహాయపడాడ్డు. మీకు అది గురుత్నన్దని నాకు
నమమ్కము, తండీ. ఆయన పిలల్లలో ఒకరు చీకటిలో తడుములాడుచునాన్డు, మీరు
గర్హిసాత్రని నా నమమ్కము.”
284 ఆమె అనన్ది, “దేవునికి మహిమ! నేను డగలుగు చునాన్ను!” హ-హ.
285 నేననాన్ను, “నీవు డగలవా?”
286 ఆమె అనన్ది, “అవునండి.”
287 నేననాన్ను, “ఆ దీపములను లెకిక్ంచు.” ఆమె వాటిని లెకిక్ంచింది. నేననాన్ను, “ఏ
రంగు టు నేను వేసుకొనాన్ను?”
288 “నీవు డిద రంగు టు వేసుకొని, పసురంగు టై కటుట్కొనాన్వు.” అది
అంతేయైయునన్ది, ఆమె సినది.
289 ఓ, దేవుడు దీనతవ్మును గౌరవిసాత్డు. హ-హ.

ఇది దానికై అది దైవిక పేమలో అమోఘమైన విజయమును, సిదధ్పరిచ్
దానినినెరవేరుచ్తుంది.

290 పియమైన దేవా, నా సహోదరి పై కనికరము పి. సవ్సథ్పరుచ్ము,యేసు కీసుత్
నామములో, ఆమేన్.
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291 పియమైన దేవా, ఈ బలహీనమైన, ముడుతలు పడిన హసత్మును నేను
తీసుకొనుచుండగా. దీని గుండా ఏమి వెళిల్యునన్దో నీకు మాతర్మే తెలుసు. పియమైన
దేవా, నేను పారిథ్సాత్ను, ఆ దినమున సుమెయోనును కౌగలించిన ఆ చేతులనే నేను ఈ
రాతి కలిగియునాన్ను, “పర్భువా, నీ దాసుని సమాధానముతో వెళళ్నిముమ్, ఏలయనగా
నేను ఇపుప్డు నీ రకష్ణను శాను.” పర్భువా, అది ఆమె పైకి వచుచ్ను గాక, యేసు’
నామములో ఆమెను సవ్సథ్పరుచ్ను గాక. ఆమేన్.
292 [టేపు మీద ఖాళీయునన్ది—ఎడి.] పరీకష్ మీద, ఎందుచేత, శీర్ అవిశావ్సి యేసు
కీసుత్ మీద నేరారోపణ చేసియునాన్డు. మీకు పరీకష్ గురుత్నన్దా? వారు నాయ్యవాదులను
సమసత్మును కలిగియునాన్రు, ఎవరు దేనికొరకు నిలబడాడ్రో దానికొరకు. ఆ పరీకష్ ఎలా
తేబడియునన్దో, శికష్ విధించు నాయ్యవాదులను మనము కలిగియునాన్ము.
293 అతడనాన్డు, ఒక, శీర్ అనుమానించువాడు పైకి లేచి అనాన్డు, “ఒక బోధకుడు
ఇలా చెపుప్ట నేను వినాన్ను, ‘రోగులకు నె రాసి పారిథ్ంచండి, అని బైబిలు చెపిప్ంది.’
నాకు నె రాసి పారథ్న చేశారు, నాకు సవ్సథ్త రాలేదు. మరొకరనాన్రు, ‘రోగుల మీద
చేతులుంచండి, వారు సవ్సథ్త నొందుదురు.”’ అతడు శికష్ విధించుటకు పర్యతన్ము
చేయుచునాన్డు.
294 కాని సాకుష్లు ముందుకు వచిచ్నపుడు, “దేవుడు వారితో ఇలా అనాన్డు, ‘నీవు దానిని
చేశావా…”’ అతడు చెపాప్డు, “నా మీద చేతులుంచబడి ఆరునెలలైంది, మరియు ‘రోగుల
మీద చేతులుంచినపుడు వారు సవ్సథ్త నొందుదురు,’ అని నీ వాకయ్ము చెపిప్ంది. మరియు
అభిషేకించబడిన నీ సేవకులలో ఒకరి దావ్రా, నా మీద చేతులుంచబడాడ్యి, అయినా
నేను ఇంకా సవ్సథ్పడలేదు. అందుచేత నీవు ఒక అబదధ్పు నటుడవు, నీ వాకయ్ము ఏమని
చెపుతుందో దానికి భావములేదు.”
295 కాబటిట్ సాకుష్లు పైకి వచిచ్నపుడు, ఇది సతయ్మై యునన్ది, అదేమనగా, “ఆయన
వాకయ్ము సతయ్మైయునన్ది. ఆయన దానిని ఎపుప్డు చేసాత్డో, అది ఎనన్ ఆయన
చెపప్లేదు. ఆయన అనాన్డు, ‘నమిమ్న వారి వలన ఈ చక కియలు వెంబడిoచును;
వారు రోగుల మీద చేతులుంచినపుడు, వారు సవ్సథ్తనొందుదురు.’ డండి? డండి,
అదే ఆయన చెపిప్యునన్ది; ‘వారు సవ్సథ్త నొందుదురు.’ అది ఒక తకష్ణము జరుగు
అదుభ్తమైనా, తినన్గా వెంటనే సంభవించినా, లేకఅది కేవలము దేవునికి లోబడుటయా,
అనేది ఆ వయ్కిత్ని రిచ్, అది ఆయన నిరణ్యము. డండి? కాని ఆ వయ్కిత్ దానిని
నమిమ్నటెల్తే, అది ఎంతకాలము పడుతుందో నేను లెకక్ చెయయ్ను. ఆయన అబాహాముతో
చెపాప్డు; ‘శారా దావ్రా నీవు కుమారుని పొందబోవుచునాన్వు.’ ఇరువది అయిదు
సంవతస్రముల వరకు ఆ బిడడ్ ఎనన్ రాలేదు. ‘అది వరిష్ంపబోవుచునన్దని’ ఆయన
నోవహుతో చెపాప్డు. నోవహు జల పర్ళయమును కలిగియుండెను, జల పర్ళయము
కొరకు ఓడ నిరిమ్ంచబడింది, కాని వరష్ము పడబోవుచునన్దని అతడు ఎరిగియుండెను.
బైబిలు చెపిప్ంది; ‘విశావ్స సహితమైన పారథ్న రోగిని రకిష్ంచును మరియు దేవుడు
అతనిని లేపును.’ ఎపుప్డు? ఆయన చెపప్లేదు. దేవుడు నాయ్యవంతుడు, ఆయన
యధారథ్వంతుడు, ఆయన వాకయ్ము ఏమి చెపుతుందో దానిని చదువుము.”
296 ఈ రాతి నేను దానినే చేసియునాన్ను, రోగుల మీద చేతులుంచాను. ఇపుప్డు, వారిలో
పర్తి ఒకక్రు సవ్సథ్పడతారని నేను నముమ్తాను. వారిలో పర్తిఒకక్రు అని నేను నముమ్తాను.
దానినే మీరు నముమ్తారా? ఇపుప్డు ఈ పీడిoచబడుతునన్ పర్జల కొరకు నమమ్ండి.
297 నేను తపప్క ఎరిగియునన్ ఒక చినన్ సీత్ అకక్డ యునన్ది, గతరాతి నేను
పారథ్నా వరుసలో ఆమె కొరకు పారథ్న చేశాను. ఆమె పేరు ఏమిటి? చాంబర్స్…
చాంబ్ లెస్. ఆ చినన్ సీత్ బాగుగా జీవిసేత్-సాధారణము గానే జీవించి యుండేది,
పీడిoచబడియుండేది కాదు, ఆమె నిశచ్యముగా ఒక అందమైన సీత్. ఆమె ఊగిపోవుచు
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అకక్డ రొచ్నన్ది. పియమైన, చకక్ని ఆతమ్, ఆ బాలికలో యునన్ది. ఆమె రొచ్ని
ఇలా అకక్డ కుదుపుచునన్ది. ఓ, ఎలా అది నా హృదయమును బర్దద్లు చేసుత్ందో. ఆమె
బాగుపడాలని…నేను ఎలా కోరుకుంటానో!
298 ఇకక్డ ఒక చినన్ బిడడ్ యునాన్డు, ఒక సీత్ ఆ బిడడ్ను పటుట్ కొనన్ది. దాని చినన్నాలుక
బయటకు వేలాడు చునన్ది, దాని చినన్ దేహము బాధించబడుతుంది. అది నా చినన్
యోసేపు యై యుంటే ఎలా యుంటుంది? అది నా చినన్ మనుమడైన పౌలయితే ఎలా
యుంటుంది? అది అకక్డ రొచ్ని యునన్ రిబాక్ గాని లేక శారాగాని యై యుంటే
ఎలా యుంటుంది? అది శీర్మతి సిమ్ సన్ లేక మెడా యైతే ఎలా యుంటుంది? ఇకక్డ

రొచ్నన్ ఈ యవవ్నసుత్డు బిలీల్ పాల్? ఇకక్డ రొచ్నన్ వృదుధ్రాలైన సీత్ నా తలిల్?
గురుత్ంచుకోండి, అది ఎవరి బిడడ్యో, ఎవరి యొకోక్ సహోదరి, ఎవరి యొకోక్ కుమారెత్,
ఎవరి యొకక్ కుమారుడు, డండి? నేను వారి సోదరుడను, ఆయన మన రకష్కుడు.
నేను చేయగలిగినదంతా…వారి తరుపున నా విశావ్సమును పర్తి పాదిoచుటయే. నేను
ఎరిగినది అదియే.
299 ఇపుప్డు, పర్భువు నాకు దరశ్నమును పగలడు, వారిలో పర్తి ఒకక్రి ఇబబ్oది రిచ్
ఆయన నాకు చెపప్గలడు. నేను మీకు దానిని రుజువు చేయగలను, డండి, అది మీకు
తెలుసు. కాని అది వారిని సవ్సథ్పరచ్దు. అది వారిని సవ్సథ్పరచ్దు. లేదు అది తపప్క వారిలో
ఏదో విడువ బడవలసి యుంది, డండి. నేను ఆశించి…
300 మీలో పర్తి ఒకక్రిని ఆ పైకి తీసుకొని వెళిల్, పర్భువైన యేసు కీసుత్ నామములో
బాపిత్సమ్ము ఇసేత్, అది మీ పాపములను తుడిచివేయదు, లేదు! లేదు, పునరజ్నమ్ కొరకు
యేసు కీసుత్ నామములో బాపిత్సమ్ము నేను నమమ్ను; రకత్ము దావ్రా పునరజ్నమ్ను
నేను నముమ్తాను, డండి, నీరు కాదు, కాదు, కాని డండి, నేను మీకు ఎంత
బాపిత్సమ్మమిచిచ్నా, బాపిత్సమ్మమిచిచ్నా; ఇంకా నీవు పొడిపాపిగా లోనికి వెళిల్, తడిపాపిగా
బయటకు వసాత్వు; డండి, నీవు కుష్ణణ్ముగా మారుమనసుస్ పొందువరకు.
మారుమనసుస్ పొంది, అపుప్డు యేసు కీసుత్ నామములో బాపిత్సమ్మును పొందుము.

డండి? అకక్డే నేను ఏకతవ్పు ఉదయ్మముతో విభేదించేది. పునరజ్నమ్ కొరకు
బాపిత్సమ్మిచుచ్ట కాదు, కాదు; అది రకత్మే శుదిధ్ చేసుత్ంది, నీరు కాదు. డండి?
మారుమనసుస్, మరియు అపుప్డు యేసు కీసుత్ నామములో బాపిత్సమ్ము.
301 ఇపుప్డు నేను పారిథ్oచ బోవుచునాన్ను. ఈ పర్జలు మీకు ఎంతో, నాకు అంతేయై
యునాన్రు, బహుశ ఆ బంధుతవ్పు వరుసలో ఇంకా నాకు ఎకుక్వైయునాన్రు.
302 ఇపుప్డు మనమంతా ఏకముగా చేరి, మీ విశావ్సపు హసాత్లు, నా విశావ్సపు
హసాత్లు కలిపి, పర్భువైన యేసు యొకక్ హసత్ములను తె త్, ఈ చచుచ్బడిన పర్జలపై
చేతులుంచుదాము. మీరు నాతో పారిథ్సాత్రా?
303 [టేపు మీద ఖాళీయునన్ది—ఎడి.] రోగుల కొరకు మరియు బాధించబడుచునన్
వారికొరకు, ఆ చేతి రుమాళుళ్ కలిగిన వారు, డిక తరువాత తినన్గా ఇకక్డకు తేవచుచ్ను.
వీళళ్ కొరకు పారిథ్ంచుటకు నాకు సహాయపడండి? సహాయ పడతారా?
304 ఈ రాతి నీవు చేసిన దానిని బటిట్ దేవా, నీకు వందనములు, పర్భువా. ఈ పారథ్నా
వరుస గుండా, సవ్సథ్త కొరకు వచేచ్ వారిని బటిట్, ముందే నీకు వందనములు చెలిల్ంచు
చునాన్ము. పియమైన దేవా, ఈ చేతి రుమాళళ్ కొరకు నేను పారిథ్సాత్ను, బహుశ కనీసము

టమునకు రాలేని వారి కొరకు, వారి పియులైన వారి కొరకు, ఈ చేతి రుమాళళ్
తేబడాడ్యి. బైబిలులో వారు పౌలు దేహము నుండి వారు చేతి గుడడ్లను, రుమాళుళ్
తీసియునాన్రని మేము నేరిప్ంచబడి యునాన్ము. ఇపుప్డు, ఆ కాలములో నీ సనిన్ధిలో

టములో సియునాన్రు, మరియు వారు నీ మీద యునన్ అదే ఆతమ్ను పౌలు
మీద సియునాన్రు. మరియు అది ఆ మనిషి కాడని వారు ఎరిగియుండిరి, అది
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ఆయనకు నియతించుచునన్ ఆయన యొకక్ ఆతమ్యైయునన్ది, ఏలయనగా నీవు చేసిన
అవే కారయ్ములను పౌలు చేసియునాన్డు.
305 పర్భువా, ఇపుప్డు. ఈ దినమున పర్జలు, అదే దేవుడు తన సంఘములోని పర్జల
మధయ్ జీవించుట చుచునాన్రు. మరియు వారు ఇకక్డ నుండి తమ పియుల యెదద్కు
తీసుకొని వెళుళ్టకు, వారు చేతి రుమాళళ్ను తెచిచ్యునాన్రు. దేవా, దయచేయుము, పర్తి
ఒకక్ నీ యొకక్ సొంత మారగ్ములో సవ్సథ్పడుదురు గాక. ఏ నిరీణ్తమైన కారయ్ము ఏదైనా
విధానములో జరగాలని, లేక ఏ నిరీణ్తమైన పర్కృతిని రిచ్ గాని మేము నినున్ మనవి
చేయుట లేదు; “తండీ, నీ సొంత మారగ్ములో, వారిని సవ్సథ్పరుచ్మని,” మేము కేవలము
అడుగు చునాన్ము. దేవుని యొకక్ మహిమారధ్మై దీని మీద విశావ్స సహితమైన పారథ్నను
అడుగు చునాన్ను. యేసుకీసుత్ నామములో. ఆమేన్.
306 మీ విశావ్సము చు ట్, యేసు కీసుత్ లోని మీ సనిన్ధి చు ట్, నేను అదుభ్తమైన
సహవాసపు సమయమును కలిగియునాన్ను. ఇకక్డ సంభవించిన దానిని బటిట్
ఈ టమును, నేను ఎకుక్వ కాలము గురుత్ంచుకొంటాను; పేమ, సహకారము,
సహవాసము.
307 ఇపుప్డు, మనము తిరిగి కలుసుకొను పరాయ్ంతము, పరలోకపు దేవుడు మిముమ్ను
నడిపించునుగాక. రాతి వేళ నకష్తర్ములను పర్కాశించునటుల్ చేయుచునన్ ఆయన, మీ
మారగ్ము మసకగా మారునపుడు మీ మారగ్మును వెలిగించి, సం రణ్ముగా ఆయన
వాకయ్మునకు లోపరచ్బడు జీవితము నిచుచ్నటుల్గా మిముమ్ను నడుపవలెనని, నా
పారథ్నయై యునన్ది.

మనము తిరిగి కలుసుకొను వరకు, మనము తిరిగి
కలుసుకొనువరకు,

యేసు పాదముల నొదద్ మనము కలుసు కొను వరకు;
మనము తిరిగి కలుసుకొను వరకు, మనము తిరిగి

కలుసుకొనువరకు,
తిరిగి మరలా కలుసుకొనే వరకు దేవుడు మీతో ఉండును గాక.

308 ఇపుప్డు మనము లేచి నిలబడుదాము. నా విశావ్సము నీ వైపు సుత్ంది!…?…
నా…మంచిది, నేను దానిని మారుచ్తాను. అది బాగునన్దని నా నమమ్కము.
(మనిన్ంచండి.)

నా విశావ్సము నీ వైపు సుత్ంది,
ఓ కలవ్రి గొరెపిలల్,
దైవ రకష్కుడా!
ఇపుప్డు పారిథ్ంచుచుండగా నా మొరవినుము,
నా పాపమునంతటిని తీసి వేయుము,
ఓ ఈ దినము నుండి,
సం రణ్ముగా నీ వాడనుగా యుంటాను!

309 ఇపుప్డు వారు పాడుచుండగా ఒకరితో నొకరు కరచాలనము చేదాద్ము.
జీవితమ యొకక్ చీకటి దారిని నేను తొకుక్ చుండగా,
నా చు ట్ చింతలు విసత్రించగా,
నీవు నాకు మారగ్దరిశ్గా యుండుము;
చీకటి రాతి వెలుగుగా మారుతుంది,
కనీన్రు, కలత తుడిచి వేయబడును,
సదా ననున్ ఎపుప్ నీ నుండి

రముగా వెళిల్పోనియయ్వదుద్.
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310 మీరు మంచి అను తిని, ఇపుప్డు కలిగిలేరా?

హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.
ఇపుప్డు, హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

311 ఈ టములకు అది మన ముగింపు వరత్మానము.
హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

312 తలలు వంచుదాము, కారు చకర్ముల వలె పాట ఇంటికి ఆలపించుచుండగా,
చకర్ములు ఆలపించు దవ్నిని మీరు వింటారని నా నమమ్కము.

హిమమంత తెలల్గా యునన్ పావురపు రెకక్ల మీద,
దేవుడు తన శుదధ్మైన పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

[బెన్ హాo సోదరుడు పలల్విని ఆలపించుట పారంభించారు—ఎడి.]
…పావురము,
దేవుడు తన శుదధ్మైన పేమను కిందికి పంపాడు,
పై నుండి ఒక చన,
పావురపు రెకక్ల మీద.

313 మీ తలలు వంచి యుండగా, నేను…సహోదరుడు నోయల్ కు ఇసాత్ను. 



హిమమంత-తెలల్గాయునన్పావురపురెకక్లమీద TEL65-1128E
(On The Wings Of A Snow-White Dove)

ఈ వరత్మానమును 1965 సంవతస్రము నవంబరు నెల, 28వ తారీకున, ఆదివారము సాయంతర్మున, అమెరికా
దేశములోని సియానా రాషట్ములోని షీవ్ పోరుట్లోని లైఫ్ టెబరిన్కల్ నందు సహోదరుడు విలిల్యం మారియన్ బానాహ్ం
గారు పర్సంగించి యుండిరి. మేగిన్టిక్ టేప్ రికారిడ్ంగు నుండి నోట చెపిప్న వరత్మానమును ముదించబడిన పుటలపైకి
సకర్మముగా బదిలీచేయుటకై పర్తి యొకక్ పర్యతన్ము చేయబడినది. మరియు సవిసాత్రముగా యునన్ దీనిని ముదించి
Voice Of God Recordings వారిచే ఉచితముగా పంచిపెటట్బడుచునన్ది.

TELUGU

©2018 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, INDIA OFFICE

19 (NEW NO: 28) SHENOY ROAD, NUNGAMBAKKAM

CHENNAI 600 034, INDIA

india@vgroffice.org

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



Copyright notice

All rights reserved. This book may be printed on a home 
printer for personal use or to be given out, free of charge, as a 
tool to spread the Gospel of Jesus Christ. This book cannot be 
sold, reproduced on a large scale, posted on a website, stored 
in a retrieval system, translated into other languages, or used 
for soliciting funds without the express written permission of 
Voice Of God Recordings®.

For more information or for other available material, please 
contact:

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


